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PRACA CZEKA
WŁAŚNIE NA CIEBIE!
PODEJMIJ PRACĘ OPIEKUNA SENIORÓW W NIEMCZECH

NIE ZNASZ JĘZYKA?
ZAPRASZAMY NA KURSY NIEMIECKIEGO 
OD PODSTAW W WAŁBRZYCHU!
PO KURSIE OFERTY PRACY GWARANTOWANE!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
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Zakład Usług Pogrzebowych 
działający przy Miejskim Zakładzie 
Usług Komunalnych Spółka z o.o. 

w Wałbrzychu 

poszukuje pracowników 
na dwa stanowiska pracy: 

• KIEROWCA – KAT. B
• ŻAŁOBNIK

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Miejski Zakład Usług 

Komunalnych Spółka z o.o. 
ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych 

w godzinach 7.00-15.00
lub na adres poczty elektronicznej

e-mali: kadry@mzuk.com.pl
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Czy wiesz, że…
W Wałbrzychu produkowano w czasie II 

wojny światowej szkło do łodzi podwod-
nych. Powstawało w hucie szkła, założonej 
w 1867 roku. W 1880 roku kupił ją Karl 
Tielsch. Na przełomie XIX i XX wieku fabryka 
weszła w skład spółki akcyjnej z francuskim 
kapitałem.

Zakład został przejęty z rąk radzieckiej 
grupy operacyjnej 17 sierpnia 1945 roku i 
przyjął nazwę Państwowej Huty Szkła Lanego 
i Lustrzanego w Wałbrzychu „Lustrzanka”. 

Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku huta 
wytwarzała szkło zbrojone, ornamentowe, 
lane i okrętowe. Wyroby jej wykorzystywano 
przy odbudowie Warszawy i Wrocławia. Jak 
podawała „Trybuna Wałbrzyska” ze stycz-
nia 1958 roku, 75% produkcji „Lustrzanki” 
wysyłano na eksport, m.in. do Holandii, 
Libii, Turcji i Indii. Wałbrzyska huta, w pełni 
zautomatyzowana, była jedynym tego typu 
zakładem w Polsce.

Red

Gazetę otrzymasz na uli-
cy w Wałbrzychu od na-
szych kolporterów:
- na Pl. Grunwaldzkim
- na skrzyżowaniu ul. Rycerskiej 
z ul. Gdańską
- na Piaskowej Górze „Pod 
zegarem”
- na Podzamczu przed bazarem 
od ul. Grodzkiej
- przed fabryką Toyoty
- przed fabryką Cersanitu
- przed dworcem Szczawienko
- przed marketem OBI
Także tu:
WAŁBRZYCH
- Hotel Książ w Zamku Książ
- Muzeum Porcelany
- Stara Kopalnia
- Aqua-Zdrój
- Dworzec Wałbrzych Szcza-
wienko – kiosk spożywczy
- budynek Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu
- Biuro Obsługi Klienta UM w 
Wałbrzychu

- Szpital Sokołowskiego na 
Piaskowej Górze
- Biblioteka pod Atlantami
- Hala Wałbrzyskich Mistrzów
- Sporting – sklep ul. Długa
- Mazbud – Hurtownia Materia-
łów Budowlanych
- Miejski Zarząd Budynków ul. 
Andersa 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Podzamcze 
- Przychodnia Specjalistyczna 
Regina i Walenty Śliwa (Pod-
zamcze, ul. Grodzka)
- Przychodnia Specjalistyczna 
Regina i Walenty Śliwa (Szcza-
wienko, ul. Uczniowska)
- PSD Gazetka (Nowe Miasto, 
ul. Piłsudskiego 39)
- Sklep „Oh Karol, Chemia z 
Niemiec” (Stary Zdrój, ul. Armii 
Krajowej 39)
- Sklep „Oh Karol, Chemia z 
Niemiec” (Biały Kamień, ul. 
Andersa 147)

- Sklep „Oh Karol, Chemia z Nie-
miec” (Podzamcze, Bazar – boks 
37)
- Kiosk Trafikapro przy ul. Broniew-
skiego 65A na Piaskowej Górze 
(lok. D3, obok filii biblioteki)
- Punkt Jobo (Lotto, Prasa) przy 
ul. 1 Maja 106 na Sobięcinie
- Punkt Afi (Lotto, Prasa) przy ul. 
Świdnickiej 1 na Podgórzu 
- Punkt z prasą PHU Dorota 
Tobolska przy ul. Niepodległości 
28 na Podgórzu 
- Kiosk z prasą HDiH Jerzy Lenc 
przy ul. Grodzkiej 20 na Pod-
zamczu
- Sklep „U Doroty” przy ul.1 
Maja 165 na Sobięcinie 
- Sklep „Tygrysek” przy ul. Strze-
gomskiej 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 „Bar-
tex” 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 Piasko-
wej Górze
- „Techtron”, naprawa kom-
puterów, kwiaciarnia przy 
ul. Konopnickiej 5 w Śród-
mieściu
- Sklep Wielobranżowy przy 
ul. Baczyńskiego 17a na Kon-
radowie 
BOGUSZÓW-GORCE
- budynek urzędu miejskiego
- Centrum Kulturalno-Kongreso-
we „Witold”
JEDLINA-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
CZARNY BÓR
- budynek urzędu gminy
- Biblioteka + Centrum Kultury
- sklep „Ania” Tomasz Droho-
mirecki

GŁUSZYCA
- Restauracja „Jadło”
- kiosk Lotto
MIEROSZÓW
- budynek urzędu miejskiego
- sklep spożywczy Wiesław 
Wielgus
STARE BOGACZOWICE
- budynek urzędu gminy
- Gminne Centrum Biblioteczno-
-Kulturalne
- Chwaliszów – sklep spożywczy
- Struga – sklep spożywczy
SZCZAWNO-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
- Dom Zdrojowy Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina (ul. Kolejowa)
- Kawiarnia „Szwajcarka” – 
Kompleks Dworzysko (al. Spa-
cerowa)
- Sklep „Modna rodzinka”, 
prasa, chemia z Niemiec (ul. 
Solicka 5)
- Sklep „Zdrowa żywność” (ul. 
Kolejowa 30, przy rondzie) 
WALIM
- sklep PHU Darek przy ul. Dłu-
giej 4

FAKTY

Tu nas znajdziecie
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WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘ

WYLUZUJ! WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘUŚMIECHNIJ SIĘ

POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 10.03
Temp. 8/6 
przelotne opady

Środa 11.03 
Temp. 12/6 
przelotne opady

Czwartek 12.03
Temp. 12/2 
zachmurzenie małe

Piątek 13.03 
Temp. 10/1
zachmurzenie duże
 
Sobota 14.03 
Temp. 7/0 
przelotne opady

Niedziela 15.03
Temp. 8/1 
przelotne opady

Poniedziałek 16.03 
Temp. 8/1 
przelotne opady
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Tytuły wręczono po raz 
dziewiąty. W tym roku to 
zaszczytne miano otrzymali 
sportowcy, ojciec i syn Mar-
cin i Aleksander Balcerowscy 
oraz aktorki Karolina Bruch-
nicka i Renata Dancewicz. 
Wśród gości i darczyńców 
gali znaleźli się m.in. księż-
niczka Sophie Rumuńska, 
księżna Ede Sapieha i hra-
bianka Carolin von Hoch-
berg. 

Marcin i Aleksander Bal-
cerowscy

Wyjątkowy rodzinny duet 
wałbrzyskich sportowców. 
Ojciec i syn, którzy pokochali 
koszykówkę i rozsławiają 
Wałbrzych na polskich i mię-
dzynarodowych parkietach. 
Od wypadku samochodowe-
go Marcina Balcerowskiego, 
po którym stracił czucie w 
nogach, minęły prawie 22 
lata. Mimo tego jest nadal 
koszykarzem, tyle że na wóz-
ku. Jego syn, Aleksander, 
został najmłodszym graczem 
niedawnych mistrzostw świa-

ta. I ma szansę zostać kolej-
nym, po Marcinie Gortacie, 
Polakiem w NBA. Olek ma 

18 lat, od pięciu mieszka 
w Las Palmas na Wyspach 
Kanaryjskich. 

Renata Dancewicz
Na wielkim ekranie zade-

biutowała w 1993 roku rolą 

Anki w „Samowolce” Feliksa 
Falka. Dzisiaj każdy kojarzy ją 
z takich kasowych produkcji 

jak „Ekstradycja”, „Pułkownik 
Kwiatkowski” czy „Tato”, a 
publiczność telewizyjna od 
wielu lat śledzi losy jej postaci 
Weroniki Wilk w serialu „Na 
wspólnej”. Swoją profesjo-
nalną karierę zaczęła jednak 
w Teatrze Dramatycznym im. 
Jerzego Szaniawskiego w 
Wałbrzychu, w którym wy-
stępowała  w latach 1991-93. 
Jak wspomina ten okres? – Z 
ogromnym sentymentem. By-
łam w Wałbrzychu dwa lata, 
ale był to ważny i owocny dla 
mnie czas. Znajdowałam się 
w trudnej sytuacji, bo właśnie 
wyrzucono mnie ze studiów w 
łódzkiej „filmówce”. Uznałam, 
że to bardzo niesprawiedli-
we, zapragnęłam udowod-
nić sobie i innym, że mogę 
być dobrą aktorką. Ówczesny 
dyrektor teatru, Wowo Bie-
licki, bardzo mi to ułatwił. Po 
dwóch latach zdałam eksterni-
stycznie egzamin aktorski i do 
dziś pracuję w tym zawodzie 
– mówi Renata Dancewicz. 

Karolina Bruchnicka
Urodziła się 12 sierpnia 

1994 w Wałbrzychu. To w 
rodzinnym mieście, w przed-
szkolu nr 18 zagrała swoją 
pierwszą rolę. Dziś jest absol-
wentką Wydziału Aktorskiego 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Te-
atralnej im. Leona Schillera 
w Łodzi. 

Jej filmografia zawiera już 
osiem, w większości telewizyj-
nych tytułów, z których te naj-
bardziej znane to serial M jak 
Miłość, w którym występuje 
od 2018 roku jako Kaja oraz 
doskonale przyjęty debiut ki-
nowy u boku Jacka Barciaka w 
„Córce trenera”, gdzie zagrała 
główną rolę Wiktorii Kornet.  

SCB

FAKTY

Poznajcie ich, bo warto 
Aż 131 tys. 900 zł trafi do podopiecznych Fundacji Polska Fala. 
Taką kwotę zgromadzono w trakcie aukcji przeprowadzonej pod-
czas uroczystej gali Ambasadorów Wałbrzycha. Chcecie wiedzieć, 
kto nimi został? 

 »  Po raz dziewiąty 
wręczono tytuły 
Ambasadorów 
Wałbrzycha 
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Wałbrzych, ul. Marii Konopnickiej 8/1a
tel. (74) 666 26 53
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Nie namawiamy do żadnej 
kontestacji, absolutnie! Choć 
ekologiczny frajer, to ciągle 
frajer. Już jednak lepiej nim 
być i segregować, niż stać 
się bezmózgim cwaniakiem, 
mówiącym „mnie to nie do-
tyczy, niech martwią się inni”. 
Który tylko potrafi narzekać, 
nie chcąc przystosować się do 
obowiązujących norm i wy-

wala śmieci jak popadnie i do 
którego kosza mu się spodoba. 
Krew nas jednak zalewa, gdy 
czytamy po raz kolejny spra-
wozdania tak długie jak opisy 
przyrody u Reymonta w „Chło-
pach”, że śmieci trzeba dzielić. 
Wiadomo, że trzeba. Słyszały o 
tym już dzieciaki z podstawów-
ki. Ale jak to robić skutecznie, 
niekoniecznie wiedzą nawet 

ich rodzice. Fakt, że dorośli 
muszą chodzić do śmietników 
ze ściągą tak długą jak ta na 
klasówkę z biologii ich pociech, 
bo nie do końca wiedzą, gdzie 
co wyrzucić, wzmaga poczucie, 
że „coś jest nie tak”.      

Niech mądre głowy wytłu-
maczą, dlaczego matka Unia 
Europejska zakazująca używa-
nia zwykłych żarówek (takich 

wiecie, „bańkowatych”) lub 
produkcji odkurzaczy o dużej 
mocy, nie wyda producentom 
żywności w poszczególnych 
krajach nakazu informowania 
na opakowaniach o sposobie 
segregacji? Jakie by to było 
ułatwienie! Bierzecie pudełko 
po jogurcie, patrzycie na zna-
czek i już wiecie, do którego z 
kolorowych kubłów wrzucić 

wasz odpad. Wtedy byście 
nie mogli powiedzieć „ja nie 
wiedziałem”.  

Zastanawialiście się, dlacze-
go pyszne maślane ciasteczka 
albo znane czekoladki zapako-
wane są ciasno w plastikową 
wytłoczkę? I tkwią w niej tak 
sztywno jak wy w kinowym 
fotelu? Żeby było śmieszniej, 
całość otacza jeszcze celofan i 
wszystko szczelnie opakowa-
ne jest w kartonik. Tyle cere-
gieli, żeby sprawić podniebie-
niu chwilę przyjemności! A ile 
przy tym śmieci! Albo ulubio-
ne serki firmy reklamującej 
się hasłem „To jest pyszne”. 
Każdy plasterek opakowany 
osobno w folię, a 8 kawałków 
włożonych w kolejną, ale 
grubszą już saszetkę zrobioną 
z tworzywa sztucznego. Tak 
można wymieniać i wymie-
niać. Większość produktów 
to wytwory dobrze znanych 
każdemu koncernów. Wielu 
na głowę biją jednak produ-
cenci sprzętu RTV. Kupujecie 
telewizor. Otwieracie karton, 
a tam tyle styropianu, że na 
ocieplenie domu by starczyło, 
a z folii to tunel pod uprawę 
pomidorów na ogródku dział-
kowym dałoby się postawić. 
To jakbyście łysemu pod cho-
inkę grzebień sprezentowali. 
Po co komu tyle tworzyw? Na 
końcu wyciągacie sprzęt, a 
on jest pięć razy mniejszy od 
kartonowego opakowania. 
Nic z tego nie rozumiemy. 
Tak samo jak tego, że pralka 
czy lodówka 2 lub 3 lata po 
zakupie nadaje się na złom, 
bo nie opłaca się naprawiać. 
Lepiej wziąć ze sklepu nową, 
ale o to chodzi producentom 
sprzętu, starającym się zmusić 
nas w ten sposób do kupowa-
nia coraz to nowych urządzeń. 

Z każdej strony jakieś mą-
drale próbują nam wmówić, 
że jesteśmy jacyś nierozgar-
nięci, bo nie segregujemy. 
Bo w Szwecji robi to prawie 
każdy, a u nas prawie każdy 
ma z tym problem, a co drugi 
ma „wywalone”. Tacy eko-
logiczni Skandynawowie nie 
pojęli tego z dnia na dzień. 
Zanim jako dzieci nauczyli 
się chodzić, żeby z rodzica-
mi odwiedzić jakąś IKEĘ, już 

wiedzieli, jak segregować 
odpadki. Tak to działa po dru-
giej stronie Bałtyku. Edukacja, 
mili państwo. Zaraz odezwą 
się oburzeni nauczyciele, bo 
wolelibyśmy, żeby w polskiej 
szkole mniej uwagi poświęca-
no narysowanemu drzewku 
na plastyce lub piosence na 
muzyce, a większą właśnie 
temu, co gdzie wywalić, gdy 
już się zje, zużyje i znudzi. No 
bo gdzie wyrzucić jednorazo-
wy kubek po kawie zrobiony 
niby z papieru, a jednak po-
wleczony jakimś plastikowym 
świństwem. No gdzie? I czy 
ten produkt nadaje się w ogó-
le do recyklingu? 

Właśnie recykling. Słowo 
klucz. Bo z jednej strony potęż-
nym problemem jest ogrom-
na ilość zalewającego nas 
plastiku, którego używanie 
bezsprzecznie musimy ogra-
niczyć (no po prostu musimy 
i już, bo utoniemy w tej truciź-
nie), z drugiej zaś zarządzanie 
odpadami. Gdyby w Polsce, 
podobnie jak w Niemczech, 
funkcjonował system kaucyjny, 
nigdzie byście butelek PET nie 
znaleźli. Ani w lesie, ani na 
ulicy, bo zbieractwo znane z 
epoki kamienia, nabrałoby no-
wego wymiaru. A gdyby jesz-
cze można było do automatu 
oddać te szklane flaszeczki?! Za 
komuny można było przynieść 
je do skupu, choć PRL nie był 
„eko”, tylko nie bardzo był w 
stanie wyprodukować aż tak 
dużo potrzebnych butelek ze 
szkła. Więc je zbierano. Niem-
cy popijając ulubione piwko 
robią to często z butelki, której 
etykieta jest tak zniszczona jak 
wyborczy plakat na przystanku 
PKS-u na jakimś wygwizdowie, 
a powłoka z rysami wskazuje, 
że była wielokrotnie używana. 
Słyszeliście, żeby w Polsce jakiś 
poseł lub minister lobbował 
za pomysłem postawienia w 
marketach butelkomatów?      

A teraz odpowiedzcie sobie 
na proste pytanie. Dlaczego w 
niemieckim dyskoncie o żółto-
-niebieskich barwach automat 
na butelki PET i te szklane stoi, 
a w polskim odpowiedniku 
tej sieci ze świecą go szukać? 
Tylko co my szaraczki wiemy? 

Tomasz Piasecki 

FAKTY

Nie jesteśmy frajerami
Możemy się nimi czasem poczuć chodząc wyrzu-
cać śmieci. Wy segregujecie odpadki, ale wasz 
sąsiad już nie. Wkurza was to, ale niewiele może-
cie zrobić. Nas wkur… co innego. Od szaraczków 
wymaga się Bóg wie czego, a państwo i wielkie 
koncerny tylko mówią, że zależy im na ekologii. A 
mają to w d....   
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- Aqua-Zdrój zamierza inwe-
stować w większą liczbę wy-
darzeń kulturalnych. Byliśmy 
bardzo pozytywnie zaskoczeni 
koncertem ATB. Pokazał nam, jak 

wielki potencjał posiada to miej-
sce – mówi prezydent Szełemej.

W najbliższym czasie zobaczy-
my wiele imprez o charakterze 
sportowym – galę sztuk walk,  

zawody w świecie e-sportu, Bieg 
Niepodległości. Nie zabraknie 
także Toyota Półmaratonu Wał-
brzych, mistrzostw Deichmanna 
oraz Grand Prix w tenisie sto-
łowym.

Najważniejsza informacja do-
tyczy budowy basenu. Niedługo 
zniknie stadion przy ul. Ratuszo-
wej, a w jego miejsce powsta-
nie letni park wodny, czyli dwa 
baseny z infrastrukturą. Stadion 

na Nowym Mieście przejmie 
tymczasem wszystkie zadania 
związane z piłką nożną.

- To perspektywa 2 lat, bo 
obecnie dopinane jest finanso-
wanie tych inwestycji. Planujemy 
odbudowę stadionu na Nowym 
Mieście. To miejsce tradycyjnie 
jest związane z wałbrzyską piłką 
– mówi prezes spółki Aqua-Zdrój, 
Piotr Rachwalski. 

SCB

Aqua-Zdrój planuje 
Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz 
prezes spółki Piotr Rachwalski przedstawili 
plan na najbliższy okres, w którym na terenie 
Aqua-Zdroju będzie sporo nowych rzeczy. 
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Obserwujmy nasze dzie-
ciaki. Z kim się spotykają, 
co robią, jak się zachowują 
i wyglądają. Wystarczy rzut 

oka na małolata, żeby rodzic 
stwierdził, że coś jest nie tak. 

Pod względem wpadek 
narkotykowych dilerów, 

pierwsze dwa miesiące tego 
roku były u nas rekordowe. 
W ciągu ledwie kilkunastu 
ostatnich dni mundurowi 

zatrzymali trzech mężczyzn, 
posiadających w swoich do-
mach narkotykowy arsenał. 
Do wyboru do koloru. Mari-

huana, amfetamina, tabletki 
ecstasy, metamfetamina. Nie 
będziemy pisać banałów, 
że narkotyki to samo zło. 
Każdy doskonale o tym wie. 
– Problem w tym, że środ-
ków odurzających trafia na 
rynek coraz więcej, a dostęp 
do nich jest bardzo łatwy 
– przyznają kryminalni. To, 
że w ostatnich dniach mun-
durowym udało się przejąć 
spore ilości narkotyków, nie 
oznacza, że przeprowadzo-
no jakieś superakcje, czy że 
funkcjonariusze stali się na-
gle dużo bardziej skuteczni 
w zatrzymywaniu dilerów. 
Po pierwsze, pomogło do-
bre rozpoznanie. Po drugie, 
o czym już tu było, środki 

psychotropowe zalewają po 
prostu rynek. Według sza-
cunków jest ich dużo więcej 
i dlatego częściej przejmują 
je policjanci.   

Na początku lutego tego 
roku wpadł w Wałbrzychu 
37-latek, u którego w miesz-
kaniu  znaleziono amfetami-
nę. Można byłoby z niej zrobić 
750 porcji handlowych tego 
narkotyku. W połowie miesią-
ca kryminalni „trafili” 31-latka. 
Mężczyzna miał w domu tyle 
„amfy”, że starczyłoby na 600 
porcji handlowych tego syfu. 
Pod koniec lutego potężną 
wpadkę zaliczył też pewien 
57-letni wałbrzyszanin . U 
niego w mieszkaniu funkcjo-
nariusze natrafili na metamfe-
taminę, amfetaminę, tabletki 
psychotropowe i marihuanę o 
łącznej wartości rynkowej po-
nad 16 tys. zł. Łącznie prawie 
5000 porcji handlowych tego 
„badziewia”. 

Wystarczy rzut oka na sta-
tystyki, które prezentujemy 
obok, żeby przekonać się, 
że jest coraz gorzej. Z roku 
na rok wzrasta waga prze-
jętej przez wałbrzyskich po-
licjantów amfetaminy. Gdy 
w 2018 roku skonfiskowano 
nieco ponad 3 kg białego 
proszku, przez dwa miesiące 
tego roku nie dopuszczono do 
wprowadzenia na rynek już 
ponad 5 kg tego organicznego 
związku chemicznego, silnie 
uzależniającego. W tabeli 
zwróciliście na pewno uwagę 
na pozycję „Marihuana” w 
2018 roku. Wtedy policjan-
tom udało się zlikwidować 
potężną plantację konopi in-
dyjskich w Głuszycy, a że takie 
„krzaczki” są traktowane na 
równi z „ziołem”, znalazły się 
w tym właśnie miejscu staty-
styki. Po ostatnich przejęciach 
możemy spodziewać się też, 
że rubryka „inne narkotyki” 
będzie w tym roku pęcznieć. 
Do niej policjanci wrzucają 
bowiem praktycznie wszystko. 
Od cholernie uzależniających 
kokainy i heroiny po grzybki 
halucynogenne. Tu warto 
wspomnieć, że jedna tabletka 
ecstasy przeliczana jest jako 
0,25 g narkotyku.   

Tomasz Piasecki

FAKTY

Na terenie Parku Jana III 
Sobieskiego odbyła się wy-
jątkowa impreza biegowa 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. Była to 
już ósma edycja tego wyda-

rzenia. W biegu wystartowa-
ło ponad 500 uczestników. 
Później wałbrzyskie obchody 
Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych przeniosły 
się do kościoła pw św. Aniołów 

Stróżów, gdzie odbyła się msza 
św. w intencji ojczyzny i Żoł-
nierzy Wyklętych, koncelebro-
wana pod przewodnictwem 
ks. biskupa Ignacego Deca. 
Główne uroczystości odbyły 

się pod Pomnikiem Niepod-
ległości na placu Kościelnym. 
Tam złożono kwiaty, zapa-
lono znicze i przypomniano 
bohaterów tamtych dni. W 
siedzibie Zespołu Szkół Mu-
zycznych przy ul. Moniuszki 
w Wałbrzychu zorganizowano 
natomiast projekcję filmu „Po-
dwójnie wyklęty” i spotkanie 
z reżyserką, Ewą Szakalicką.

SCB

Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych
Wałbrzych, jak wiele innych miast w Polsce, włączył się w ob-
chody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
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Narkotyki przejęte przez policjantów w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim

   2018    2019    styczeń-luty 2020

Amfetamina  3000,7 g   4206,6 g 5247,2 g

Marihuana  15007,1 g   4130,9 g 488,6 g

Inne*   361,06 g   349,3 g 118,6 g

*tabletki ecstasy, grzybki, metamfetamina, haszysz, kokaina, heroina

 » Tylko w lutym 
policjanci z 
Wałbrzycha 
zabezpieczyli 
kilka kilogramów 
narkotyków 
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„Amfa” powszechna…
…jak landrynki w spożywczaku. Policjanci są mocno zaniepoko-
jeni i z niedowierzaniem patrzą w statystyki. Z roku na rok prze-
chwytują coraz więcej tego narkotyku w Wałbrzychu i powiecie. 
My też miejmy oczy dookoła głowy.  
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Ot, choćby liczącą sobie 
już prawie dwa i pół wieku 
rzeźbę zatytułowaną „Sprze-
daż amorków”. Scenę będą-
cą jej podstawą odkryto na 
fresku w czasie prac wyko-
paliskowych prowadzonych 
w połowie XVIII wieku w 
antycznym mieście Stabiae, 
zniszczonym podczas wybu-
chu Wezuwiusza, podobnie 
jak leżące nieopodal słynne 
Pompeje. Fresk zainspirował 
wielu ówczesnych artystów, 
w tym pracującego w mi-
śnieńskiej manufakturze por-
celany Christiana Gottfrieda 
Jüchtzera. To spod jego ręki 
wyszły amorki, które możecie 

zobaczyć właśnie w wałbrzy-
skim Muzeum Porcelany. Tu 
ważna uwaga, mogąca was 
zachęcić jeszcze bardziej do 
odwiedzin. To jedna z sze-
ściu takich rzeźb, jakie prze-
trwały do naszych czasów. 
Niesamowite! Tym bardziej 
warto poświęcić jej trochę 
uwagi, prawda? Macie ją 
na wyciągnięcie ręki, tylko 
trzeba ruszyć się z domów, 
by ją móc podziwiać. Czasem 
cudze chwalicie, a swego nie 
znacie. 

Christian Gottfried Jücht-
zer jest także autorem kolej-
nej pięknej rzeźby znajdują-
cej się w muzeum przy ul. 1 

Maja w Wałbrzychu. Dzieło 
przedstawia Marię Magda-
lenę. Tym razem twórca nie 
musiał szukać pierwowzoru 
zbyt daleko wzorując się na 
obrazie włoskiego malarza 
Batoniego, który znajdował 
się w niedalekim Dreźnie w 
kolekcji Augusta III. Rzeź-
ba Marii Magdaleny jest 
zachwycająca, choćby ze 
względu na niezwykłą dba-
łość o detale i szczegółowość 
wykonania. 

O sto lat młodsza, choć 
nie mniej imponująca jest 
trzecia rzeźba, którą wam 
polecamy obejrzeć w wał-
brzyskim muzeum. „Tryumf 

Galatei”, bo taki jest jej tytuł, 
powstał pod koniec XIX wie-
ku w podparyskim Sèvres, 
również słynącym ze swojej 
manufaktury porcelany zało-
żonej przez króla Ludwika XV. 
Rzeźba przedstawia scenę 
ucieczki mitologicznej nimfy 
przed zakochanym w niej 
cyklopem, a historię tę opisał 
pięknie Owidiusz w swoich 
„Metamorfozach”.

Chyba nie macie już wąt-
pliwości, że warto odwie-
dzić Muzeum Porcelany w 
Wałbrzychu i przyjrzeć się 
z bliska tym porcelanowym 
cudom?! 

ToP

Takie skarby macie pod nosem 

 » Niezwykłe, wykonane z wielkim wyczuciem, 
po prostu piękne. Takie rzeźby z porcelany 
można oglądać w naszym muzeum
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W uzasadnieniu wojewody 
czytamy m.in. „…że nie wyka-
zano żadnego argumentu wska-
zującego na wystąpienie w ostat-
nim czasie nagłego zagrożenia 

dla miasta i jego mieszkańców, 
któremu miałyby przeciwdziałać 
stanowione przepisy porząd-
kowe. Rada miejska, wprowa-
dzając na terenie Wałbrzycha 

całkowity, a więc nieuwzględ-
niający grubości materiału torby 
z tworzywa sztucznego, zakaz 
sprzedaży oraz udostępniania 
klientom jednorazowych toreb 
na zakupy, ustanowiła normę 
niezgodną z powszechnie obo-
wiązującymi przepisami prawa”. 

- Podjęta przez radnych 
uchwała ograniczająca używa-
nie w Wałbrzychu jednorazo-
wego plastiku została szeroko 

uzasadniona i poparta opiniami 
naukowców. Jej celem jest troska 
o zdrowie i życie mieszkańców 
naszego miasta. Poznaliśmy 
opinię wojewody. Po analizie 
uzasadnienia podejmiemy decy-
zję o ewentualnym skierowaniu 
skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wro-
cławiu – informuje prezydent 
Roman Szełemej.

SCB

Uchwała „uwalona” 
Wojewoda dolnośląski uchylił uchwałę Rady 
Miejskiej Wałbrzycha dotyczącą zakazu uży-
wania i sprzedaży plastikowych toreb. 
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Co przychodzi wam na myśl, kiedy myślicie o porcelanie? 
Talerze i filiżanki? Słusznie. Ale czy wiecie, że z porcelany 
powstawały też rzeźby? Wiele takich dzieł możecie zoba-
czyć w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. 
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- W Unii Europejskiej doskonale 
zdają sobie sprawę z problemu. 
Wszyscy wiemy, że takie miejsca 
jak region wałbrzyski dawniej żyły z 
węgla. Pożegnanie z nim było bardzo 
trudne. Sprawiło wiele problemów, z 
którymi mieszkańcy wciąż się bory-
kają – mówi Jerzy Buzek.

Polska stara się uzyskać z projektu 
2 miliardy złotych. Wałbrzych chce 
być beneficjentem i częścią Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji.

- Fundusz ma pomóc mieszkań-
com dotkniętych regionów, które po 
likwidacji kopalń straciły na wartości. 
Ma pomóc poradzić sobie ze znisz-
czonymi terenami. To ma być takie 
świadectwo, które jasno mówi, że 
w Unii o mieszkańcach z tych regio-
nów myśli się na poważnie – dodaje 
eurodeputowany Jerzy Buzek.

Projekty, które mogą być wyko-
rzystane w ramach omawianego 
Funduszu, szykowane są od około 
2 lat. Prezydent Roman Szełemej 

od pewnego czasu głośno mówi o 
wykorzystaniu wody pokopalnianej. 
Miasto chce również oddać pod in-
westycje pokopalniane tereny. Mówi 
się o wykorzystaniu gazu, który 
wydobywa się z hałd noworudzkich. 

Wałbrzych zamierza również poddać 
rewitalizacji obszary, na których 
znajdują się obiekty zabytkowe, jak 
Lisia Sztolnia czy druga część terenu 
obecnej Starej Kopalni. W grę wcho-
dzi również rewitalizacja obiektów 

pokopalnianych. - Projektów jest 
bardzo dużo. Wszystkie są bardzo 
kosztowne. Bez wsparcia nie będzie-
my w stanie ich zrealizować. Bardzo 
na nie czekamy – dodaje prezydent 
Wałbrzycha. 

Fundusz Sprawiedliwej Trans-
formacji jest częścią Europejskiego 
Zielonego Ładu. To program, który 
ma być realizowany do 2050 roku. 
Jest częścią projektu, który ma do-
prowadzić unijną gospodarkę do 
klimatycznej neutralności.

- Południe Dolnego Śląska ma 
szansę uzyskać środki, które po-
mogą regionowi podnieść się po 
likwidacji kopalń wałbrzyskiego 
zagłębia węglowego. Takim re-
gionom Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji zamierza pomóc, 
podnieść je, by mogły dorównać 
innym miejscom. Na tych terenach 
wciąż żyją mieszkańcy, którzy oko-
ło 20 lat temu stracili pracę i nie 
potrafili sobie poradzić z zastałą 
rzeczywistością. Niestety pieniądze, 
o których mowa, możemy stracić, 
jeżeli Polski rząd nie dołączy do unij-
nego porozumienia o klimatycznej 
neutralności – kończy Jerzy Buzek. 

SCB

Możemy skorzystać i to bardzo 
Były premier Jerzy Buzek odwiedził Wałbrzych. Eurodeputowany i członek unij-
nej Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii przybliżył samorządowcom, 
na czym polega Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Wałbrzych może dostać 
miliony! 

 » - Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma pomóc mieszkańcom regionów, 
które po likwidacji kopalń straciły na wartości – mówi Jerzy Buzek
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Przy jakiej ulicy znajduje się budynek 
z widoczną na zdjęciu bramą?
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Wywodzi się od kultowych gier 
„Metroid” oraz „Castlevania”, łącząc 
w sobie mechaniki wymienionych 
tytułów. Przemierzając stworzony w 
wersji 2D świat, rozwijamy swojego 
bohatera podobnie jak w przypadku 
gier RPG, z tą różnicą, że całość 
przypomina raczej platformówkę. I 
tu właśnie pojawia się „Ori and the 

Will of the Wisps” od Moon Studios. 
Sequel gry z 2015 „Ori and the Blind 
Forest” zapewne skradnie niejedno 
serce. 

W tym tytule wcielamy się w 
Oriego – opiekuńczego ducha. Prze-
mieszczając się pomiędzy platforma-
mi przemierzamy świat, przy czym 
musimy równolegle rozwiązywać 

wiele łamigłówek. Wszystko po to, 
aby odkryć przeznaczenie naszego 
bohatera. Największą zaletą tej 
gry jest jej „obłędna” wręcz grafika. 
Lokacje urzekają swym bajkowym 
pięknem oraz naprawdę dobrze 
dobraną kolorystyką. I jakby tego 
było mało, gra ma być dostępna w 
4K UHD, co da jeszcze lepsze efekty 

MISZMASZ

Okiem gracza

Ori and the Will 
of the Wisps

Metroidvania to gatunek gier, któ-
ry towarzyszy nam już od wielu lat, choć nie 
każdy miał okazję go doświadczyć lub o nim 
słyszeć.

U W A G A  K O N K U R S  
Kolejny tydzień, kolejny konkurs. Znów możecie dzięki nam wygrać 

lunch, tym razem w restauracji Happy Day w Śródmieściu Wałbrzycha. 
Zachęcamy do korzystania z usług dwóch restauracji działających pod tą 
nazwą. Dwóch, ponieważ jedna mieści się przy ul. Wajdy, druga natomiast 
na Podzamczu przy ul. Palisadowej. Te lokale to doskonałe miejsce do 
organizacji imprez rodzinnych takich jak chrzciny, komunie, wesela czy 
także urodzin, imprez firmowych, spotkań biznesowych oraz styp. 

Zapraszamy na nasz koszt na pyszny posiłek. Co trzeba zrobić, żeby 
wygrać obiad? Po pierwsze poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Widzisz 
fotografię obok? Przy jakiej ulicy znajduje się budynek z widoczną na 
zdjęciu bramą? Nagrodami dla osób znających dobrą  odpowiedź jest 
10 zestawów obiadowych o wartości do 20 złotych każdy. Poprawne 
odpowiedzi wystarczy wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w re-
stauracji Happy Day w Śródmieściu Wałbrzycha. Ale uwaga, każdy z 10 
zwycięzców otrzyma tylko jeden zestaw. Kto pierwszy, ten lepszy. Na 
miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety 
w restauracji Happy Day przy ul. Andrzeja Wajdy 1 w Wałbrzycha 
czekają od najbliższej środy do piątku. Szczegółowy regulamin kon-
kursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. 

Nagroda do odebrania w restauracji Happy Day przy 
ul. Andrzeja Wajdy 1 w Śródmieściu Wałbrzycha  

SKN

CHALLENGER
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Okazuje się, że nie jest to 
takie proste i niejednokrot-
nie w razie odmowy zwrotu 
zapłaconej zaliczki lub pełnej 
kwoty imprezy przez tourope-
ratora sprawa trafi na wokan-
dę sądową.

Zgodnie bowiem z art. 47 
ust. 4 ustawy z dnia 24 listo-
pada 2017r. o imprezach tury-
stycznych i powiązanych usłu-
gach turystycznych  podróżny 
może odstąpić od umowy o 

udział w imprezie turystycznej 
przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej bez ponoszenia 
opłaty za odstąpienie w przy-
padku wystąpienia nieunik-
nionych i nadzwyczajnych 
okoliczności występujących 
w miejscu docelowym lub 
jego najbliższym sąsiedztwie, 
które mają znaczący wpływ na 
realizację imprezy turystycznej 
lub przewóz podróżnych do 
miejsca docelowego. Podróż-

ny winien złożyć rezygnację z 
imprezy na piśmie dla celów 
dowodowych oraz wskazać 
przyczynę odstąpienia od im-
prezy. W rozważanym przy-
padku będzie to zagrożenie 
wywołane koronawirusem, 
które jednak winno wystę-
pować w kraju, a najlepiej w 
regionie państwa, gdzie ma 
się odbyć urlop, względnie 
w państwach ościennych. 
Obecność wirusa odnotowano 

dotąd w ponad 80 krajach 
na świecie, więc prawdopo-
dobieństwo występowania 
siedlisk epidemii, w kraju 
naszej imprezy turystycznej, 
jest duże. Kwestię potencjal-
nego i realnego zagrożenia 
oraz występowania „nieunik-
nionych i nadzwyczajnych 
okoliczności”, czyli pojęcia 
bardzo nieostrego, będzie 
oceniało biuro podróży, a w 
razie odmowy zwrotu pienię-
dzy, sąd. Pamiętajmy, że skła-
dając odstąpienie od umowy 
z touroperatorem podróżny 
może żądać wyłącznie zwrotu 
wpłat dokonanych z tytułu 
imprezy turystycznej, bez ja-
kiegokolwiek odszkodowania 
lub zadośćuczynienia w tym 
zakresie. Zgodnie z art. 47 
ust. 6 cyt. ustawy organizator 
turystyki dokonuje zwrotu 
poniesionych opłat i wpłat w 

przypadku uznania rezygnacji 
w terminie 14 dni od dnia 
rozwiązania umowy o udział 
w imprezie turystycznej.

W zdecydowanie lepszym 
położeniu są konsumenci, 
którzy zawarli umowę o udział 
w imprezie turystycznej poza 
lokalem biura turystycznego 
lub pośrednika biura w ro-
zumieniu art. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 30 maja 2014r. o pra-
wach konsumenta. Ci podróż-
ni mogą odstąpić od umowy 
bez podawania przyczyn i bez 
ponoszenia kosztów, ale w 
krótkim 14-dniowym terminie 
od zawarcia umowy o udział 
w imprezie turystycznej przez 
internet.

Macie jakiś kłopot? Pisz-
cie do naszego prawnika, a 
on spróbuje wyjaśnić wam 
prawne zawiłości i umiejętnie 
wytłumaczy, jak poruszać się 

w gąszczu przepisów. Cze-
kamy na maile pod adresem: 
redakcja@wieszco.pl. 

Radca prawny Adam Daraż 
z Kancelarii Radcy Prawnego 
DARAŻ i DORADCY

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

Red

Prawnik radzi 
Ze względu na rozprzestrzeniającą się na świecie 
epidemię wywołaną koronawirusem coraz wię-
cej osób, które zarezerwowały urlop w wakacje, 
majówkę czy na Wielkanoc, zastanawia się, czy 
możliwa jest rezygnacja bez ponoszenia kosztów 
po stronie podróżnego.
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wizualne. Jest się zatem z czego 
cieszyć. 

Polecam ten tytuł każdemu, kto 
chciałby się nieco zrelaksować i 
wciągnąć w mistyczną historię 
wprost z lasu Nibel. Gra ukaże 

się już 11 marca, więc możemy 
stwierdzić, że premiera jest tuż za 
rogiem. Ja nie mogę się doczekać, 
a wy?

„Venegeur” 
SKN Challenger
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Zdecydowana większość 
wałbrzyszan znała odpowiedź 
na pierwsze pytanie. Prawie 
wszyscy zapytani wiedzieli, że 
w mieście jeździły tramwaje. 
Z drugą częścią był już nieco 
większy kłopot, choć trzeba 
oddać, że w tym przypadku 
również wielu z was wykazało 
się dokładną wiedzą. Przypo-
mnijmy tylko, że dokładnie 30 

września 1966 roku z trasy 
Wałbrzych – Szczawno-Zdrój 
zjechał ostatni tramwaj. Aż 
48 osób wskazało na lata 60. 
jako dekadę, gdy z ulic znikły 
tramwaje.  

Dziękujemy, że kolejny raz 
wzięliście udział w naszej 
sondzie, dobrze się przy tym 
bawiąc, wszak nie o staty-
styki nam chodzi, ale o dobrą 

zabawę. W tym tygodniu 
przepytaliśmy 53 kobiety i 47 
mężczyzn. Łącznie 100 osób, 

które rzecz jasna nie stanowią 
grupy reprezentatywnej. 

Red

przepytuje Was 
Odsyłamy czytelników na str. 14-15, gdzie publikujemy dziś 
pierwszą cześć historii wałbrzyskich tramwajów. W nawią-
zaniu do artykułu postanowiliśmy zapytać was o to, czy po 
wojnie jeździły w Wałbrzychu tramwaje i w której dekadzie 
odbył się ich ostatni kurs. Nie było to łatwe zadanie. 

Czy po wojnie w Wałbrzychu 
jeździły tramwaje?

które rzecz jasna nie stanowią 

Red

Odsyłamy czytelników na str. 14-15, gdzie publikujemy dziś 
pierwszą cześć historii wałbrzyskich tramwajów. W nawią-
zaniu do artykułu postanowiliśmy zapytać was o to, czy po 
wojnie jeździły w Wałbrzychu tramwaje i w której dekadzie 

jeździły tramwaje?jeździły tramwaje?

Jeśli pędzicie do sklepu po nowe 
jeansy, zgrzewkę chusteczek higie-
nicznych czy na stację paliw, żeby 
zatankować samochód, to zasta-
nówcie się przez chwilę, że za ileś 
lat możecie zostać tego wszystkiego 
pozbawieni. Bo wody może zabrak-
nąć, wszędzie. Także w Sudetach, w 
których żyjemy. I to nie jest science-
-fiction. 

Zresztą problem z wodą Wałbrzych 
miał od dawna. Wskazują na to pu-
blikacje sprzed kilkudziesięciu lat, do 
których udało nam się dotrzeć. Niech 
to będzie dla was przestrogą, bo w 
kampanii społecznej WieszCo i Wo-
dociągów Wałbrzych „Nasza dobra 
woda” próbujemy wam uświadomić, 
żebyście docenili wodę. 

W sierpniu 1962 roku Trybuna 
Wałbrzyska informowała: „Dla 
mieszkańców Śródmieścia pojawiła 
się sezonowa udręka – niedobór 
wody w kranach. O ile w niżej po-
łożonych rejonach woda dochodzi 
do parteru lub pierwszego piętra, 
to wyżej, w rejonie ul. Słowackiego, 
Belojannisa (dzisiejsza Gdańska – 
przyp. red.) czy Rynku nabierać ją 
można jedynie w piwnicach”. To był 
„normalny” kłopot miasta w lecie. 
Każdy, długotrwały wzrost tempe-

ratury (właśnie latem), powodo-
wał, że zmniejszały się możliwości 
produkcji wody, czerpanej ze studni 
głębinowych. Gdy pompy ruszały, 
by dostarczyć wodę mieszkańcom 
wyżej położonego Nowego Miasta, 
ludzie w centrum mieli w kranach… 
suszę. Czy dziś też chcielibyście 
chodzić do piwnicy po wodę? W 
drugiej połowie tego samego 1962 
roku Trybuna Wałbrzyska biła na 
alarm, żeby oszczędzać wodę, bo 
susza spowodowała niedobory: 
„Poziom wody w ujęciach, skąd 
miasto czerpie wodę, spadł o 25 
proc., a niektóre ujęcia płytkie 
wyschły całkowicie. Dopływ wody 

dla Wałbrzycha jest niewystarcza-
jący i jeśli w najbliższym czasie nie 
nastąpią opady deszczu, nie należy 
spodziewać się poprawy”. Mało po-
cieszające, prawda? I jeszcze jeden 
fragment ze wspomnianego roku 
1962: „W najgorszym położeniu 
są mieszkańcy Rusinowej. Od dłuż-
szego już czasu czerpią oni wodę z 
beczkowozu dojeżdżającego do ich 
domostw każdego dnia”. Nie ma co, 
miła wizja chodzenia z wiaderkiem 
do beczkowozu!

Gdy odkręcacie kran, pomyślcie, że 
całkiem realne jest to, że kiedyś może 
nie polecieć z niego woda. 

Red
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 » 90 lat temu tak trysnęła woda z odwiertu przy ul. Tatrzańskiej w 
Wałbrzychu. Takiego widoku już w mieście i okolicy nie zobaczymy, bo 
obszar ten jest bardzo ubogi w zasoby wodne. A specjaliści straszą, że 
będzie jeszcze gorzej

Może zabraknąć wody? 
Zadawaliście sobie kiedykolwiek to pytanie? 
Czy raczej myślicie „e tam, gadanie” i macha-
cie ręką. Nie przesadzimy, gdy napiszemy, że 
woda potrzebna jest do wszystkiego. Do ży-
cia – banał, ale też do wyprodukowania pary 
spodni, papieru czy rafinacji ropy naftowej. 

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

Woda w Sudetach – wyzwanie cywilizacyjne 
Wiedzieliście o tym? Naturalne zbiorniki wodne w Sudetach są nieliczne i wystę-

pują jedynie w Karkonoszach (są to jeziora polodowcowe). Niewiele jest też sztucznych 
zbiorników zaporowych. Są to przede wszystkim jeziora: Złotnickie, Leśniańskie (na 

Kwisie), Bystrzyckie zwane również Lubachowskim (na Bystrzycy), jeziora Bukow-
skie, Modre, Wrzeszczyńskie i Pilichowickie na Bobrze i jezioro Witka na Witce. 

Jeśli tak to, w której dekadzie 
odbył się ostatni kurs?

Lata 40 – 1 osoba
Lata 50 – 17 osób
Lata 60 – 48 osób 
Lata 70 – 12 osób
Lata 80 – 1 osoba 

Nie potrafię wskazać – 13 osób
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Uważa się Pan w dalszym 
ciągu za maratończyka?

-Tak! Mimo swoich 76 lat i 
tego, że już wyczynowo nie 
biegam. Przez 21 lat byłem 
czynnym maratończykiem. 
Zacząłem w 1996 roku, a 
skończyłem w 2016. 

Co jest fascynującego w 
maratonach?    

- Pewnie każdy, kogo by 
Pan o to zapytał miałby na 
ten temat inne zdanie. Od 
dziecka lubiłem współzawod-
niczyć, dlatego do wszystkich 
maratonów podchodziłem 
jak do rywalizacji i chciałem 
za każdym razem osiągać 
lepszy czas. Raz się udawało, 
innym razem nie, ale chodziło 
zawsze o rywalizację z samym 
sobą, słabościami i czasem. 
Żeby przebiec dystans 42 km 
195 m na maksimum swoich 
możliwości, trzeba wiedzieć 
o czekającym zawodnika 
morderczym zmęczeniu. Gdy 
wbiega się na metę, człowie-
ka przepełnia radość, że nie 
musi zrobić już ani jednego 
kroku dalej.

To po co tak się męczyć?
- Właśnie dla tego szczęścia 

na mecie, że to już koniec. 
Pamiętam, gdy w 1996 roku 
startowałem w pierwszym 
swoim maratonie w Warsza-
wie, od połowy dystansu mia-
łem myśli, żeby zejść z trasy. 
Ale wiedziałem, że nie mogę 
się poddać. Musiałem zreali-
zować swój cel. Zaciskałem 
zęby i biegłem dalej, ale obie-
całem sobie wtedy, że będzie 
to mój pierwszy i ostatni bieg 
na tak morderczym dystansie. 

Jednak zrobił Pan to jesz-
cze 100 razy? 

- No właśnie (śmiech). Rap-
tem trzy tygodnie po Warsza-
wie, myślałem już o kolejnym 
starcie. Znów „włączyła się” 
u mnie chęć rywalizacji. W 

głowie zaświtała myśl, żeby 
przebiec jak najwięcej mara-
tonów się da. Nie zdawałem 
sobie wtedy sprawy, że nie-
którzy mają przebiegniętych 
po kilkaset, a rekordzista 1600 
takich biegów. Pomyślałem 
„gdzie mi do nich”.  

I wymyślił Pan inny plan? 
- Oczywiście! Postawiłem 

przed sobą kilka celów. W 
ciągu 21 lat mojej biegowej 
kariery pokonałem 101 ma-
ratonów, w tym 79 zagranicz-
nych. Chciałem przekroczyć 
setkę i to osiągnąłem. Star-
towałem na 6 kontynentach, 
oprócz Polski w 51 innych 
państwach. Wymyśliłem so-
bie ponadto, żeby przebiec 
dystans 42 km 195 m we 
wszystkich europejskich stoli-
cach, w których organizowane 
były maratony. To mi się też 
udało, łącznie wystartowałem 
w 46 krajach Starego Konty-
nentu. Co jednak najważniej-
sze, każdy z maratonów był 
inny, żaden się nie powtórzył, 
wszystkie odbyłem na innych 
trasach.

Nie wiem, co powiedzieć. 
Podziw miesza się z niedo-
wierzaniem…

- To jeszcze nic, według 
mojej wiedzy nie ma drugie-
go takiego zawodnika, który 
miałby na koncie zaliczone 
maratony we wszystkich eu-
ropejskich stolicach, w których 
podobne biegi się odbywają. 

Europa zaczęła być za 
ciasna?

- Tak chyba można powie-
dzieć, bo zacząłem jeździć 
po innych kontynentach i po-
stawiłem sobie za cel prze-
biegnięcie najważniejszych 
maratonów na świecie. Do-
piąłem tego w 2012 roku, gdy 
pobiegłem w ostatnim z naj-
istotniejszych biegów na Zie-
mi, zdobywając tym samym 

Koronę Marato-
nów Świata, 
czyli Abbott 
World Ma-
r a t h o n 
Majors. 
W  t e n 
sposób 
s k o m -
p l e t o -
w a ł e m 
m e d a l e 
z  Be r l ina , 
Londynu, No-
wego Jorku, Bo-
stonu, Chicago i Tokio. 
Nie byłoby to możliwe bez 
moich wiernych i głównych 
sponsorów, firm Pakt oraz 
Camela, a także bez wsparcia 
Andrzeja Płonki. 

Paradoksalnie nie byłoby 
tych wszystkich sukcesów, 
gdyby nie choroba serca? 

- Prawdopodobnie tak. Gdy 
dowiedziałem się, że jestem 
chory na serce, a leczenie 
farmakologiczne przestało 
przynosić efekty, miałem 51 
lat. Zgodnie z zaleceniem 
doktora Romana Szełemeja, 
kardiologa, który wówczas 
mnie prowadził, jedyną szan-
są miał być dla mnie ruch. A 
dokładnie jogging, niezwykle 
popularny w Stanach Zjed-
noczonych. Gdy zaczynałem 
biegać, ważyłem 96 kg, po 
roku mojej aktywności schu-
dłem do 69 kg. 

Cyfry się przestawiły? 
- (Śmiech) Ale to jeszcze nie 

wszystko! Bieganie pozwoliło 
mi wyzdrowieć i to nie jest 
żart. Bo z 36 tabletek branych 
przeze mnie na serce w trakcie 
kuracji, po roku nie musiałem 
przyjmować już żadnej. Do-
legliwości przestały mi doku-
czać, a lekarze zachodzili w 
głowę jak to możliwe. Wszy-
scy byli zgodni, że to zasługa 
mojej nowej pasji – biegania.  

Początki związane z bie-
ganiem nie były chyba ła-
twe? 

- Gdy zaczynałem, wyglą-
dało to tak, że sto metrów 
biegłem, kolejne sto szedłem. 
I tak w kółko. Bardzo szybko 
się męczyłem. Stopniowo 
trenowałem swój organizm 
biegając pętle wokół wzgórza 
Gedymina, niedaleko domu. 
Najpierw krótkie odcinki i 
same zbiegi. Potem płaskie 
kawałki trasy, następnie 
podbiegałem na jedno, dwa 
wzniesienia, aż zaliczyłem 
wszystkie 11 pagórków. Po-
czątkowo wstydziłem się prze-
brać w strój sportowy i tak 
wyjść na ulicę. Potem dosze-
dłem do wniosku, że niech się 
wstydzą ci, którzy nigdy dresu 
na sobie nie mieli. W chwili, 
gdy biegiem pokonałem całą 
trasę wokół Gedymina, byłem 
z siebie bardzo dumny.  

Wreszcie postanowił Pan 
wystartować w poważnych 
zawodach? 

- Jeszcze przed wspomnia-
nym maratonem w War-

szawie wystartowałem w 
półmaratonie wałbrzyskim, 
który 25 lat temu odbywał 
się na Piaskowej Górze i Pod-
zamczu. Było to moje pierw-
sze przetarcie z tak poważną 
imprezą sportową. W 2016 
roku pobiegłem również w 
wałbrzyskim półmaratonie, 
podczas którego specjalnie 
dla mnie wydłużono trasę 
do 42 km 195 m, bym mógł 
zaliczyć setny maraton w 
życiu. To było coś niepowta-
rzalnego.   

Zszedł Pan kiedykolwiek z 
trasy maratonu? 

-(Chwila ciszy) Nigdy. Te-
raz dopiero to sobie uświa-
domiłem. We Wrocławiu w 
1996 roku byłem bliski takiej 
decyzji. Podczas biegu mę-
czą się nie tylko mięśnie, ale 
też umysł. Doświadczyłem 
tego, gdy po 3 godzinach 
mijałem tabliczkę z napisem 
40 km. Pomyślałem wtedy 
„tyle już minęło czasu, a do 
mety mam jeszcze taki kawał 
drogi”. Mój mózg nie pra-
cował wówczas tak jak po-

winien. Stanąłem, czekając 
na karetkę, która mogłaby 
mnie zwieźć z trasy. Dopiero 
po kilku minutach dotarło 
do mnie, że to 40 km trasy, 
a do mety zostało niewiele. 
Ruszyłem dalej i ukończy-

łem maraton z niezłym 
czasem. 

Pamięta Pan jakieś wy-
jątkowe wydarzenie ze 

swojej kariery? 
- Wiele takich było, ale 

jedno szczególnie mi utkwiło. 
To maraton w Medjugorje 
w 2008 roku. To, co zaraz 
powiem, dla osób niewierzą-
cych może wydać się śmiesz-

ne, ale ja jestem prze-
konany, że wtedy 

opatrzność nade 
mną czuwała. 
Grupę mara-
t o ń c z y k ó w 
p r o w a d z i ł 
wtedy samo-
chód, na któ-
rym był por-
tret Matki 
Boskiej. To-
warzyszył 
nam przez 
całą tra-
sę. Może 
mi Pan 
n i e 
u w i e -
rzyć, ale 
dobiega-
j ą c  d o 
m e t y 
nie czu-

łem w ogó-
le zmęczenia   

Chciałby Pan 
jeszcze raz przeżyć 
jakąś sytuację? 

- Pamiętam, jak po ma-
ratonie w Chicago w 2009 
roku podczas mszy i kazania, 
ksiądz zaczął po angielsku 
wspominać o maratonie. 
Wiedziałem, że mówi o mnie, 
bo coraz częściej ludzie spo-
glądali w moim kierunku. 
W końcu zaczęły dobiegać 
do mnie pierwsze nieśmiałe 
oklaski. Im dłużej ksiądz wy-
głaszał kazanie, tym coraz 
więcej ludzi wiwatowało. W 
końcu wstałem i ukłoniłem 
się, a wtedy niemal cały ko-
ściół zgotował mi owację na 
stojąco. Gdy po mszy wra-
całem do hotelu, napotkani 
wierni kłaniali mi się, gratu-
lując udziału w maratonie i 
pozdrawiali. Z każdej strony 
słyszałem tylko „congratula-
tions”. To było niesamowicie 
miłe.  

Czuje się Pan spełnionym 
maratończykiem? 

- Jednej rzeczy nie zrobiłem. 
W bogatej kolekcji brakuje mi 
startu na Antarktydzie. Już 
tego nie dokonam.  

Rozmawiał Tomasz Piasecki 

ROZMOWA TYGODNIA

Bieganie pozwoliło 
mi wyzdrowieć 

Można biegać dla przyjemności, ale też dla 
zdrowia. Tak jak Witold Radke. Zaliczonych 
maratonów może mu pozazdrościć niejeden 
młodszy zawodnik. Nie chodzi o ich 
ilość, ale jakość. Wałbrzyszanin był 
wszędzie, gdzie powinien starto-
wać szanujący się biegacz.  

Koronę Marato-
nów Świata, 
Koronę Marato-
nów Świata, 
Koronę Marato-

czyli Abbott 
World Ma-
r a t h o n 
Majors. 
W  t e n 
sposób 
s k o m -
p l e t o -
w a ł e m 
m e d a l e 
z  Be r l ina , 
Londynu, No-
wego Jorku, Bo-
stonu, Chicago i Tokio. 
Nie byłoby to możliwe bez 
moich wiernych i głównych 
sponsorów, firm Pakt oraz 
Camela, a także bez wsparcia 
Andrzeja Płonki. 

Paradoksalnie nie byłoby 

winien. Stanąłem, czekając 
na karetkę, która mogłaby 
mnie zwieźć z trasy. Dopiero 
po kilku minutach dotarło 
do mnie, że to 40 km trasy, 
a do mety zostało niewiele. 
Ruszyłem dalej i ukończy-

łem maraton z niezłym 
czasem. 

Pamięta Pan jakieś wy-
jątkowe wydarzenie ze 

swojej kariery? 
- Wiele takich było, ale 

jedno szczególnie mi utkwiło. 
To maraton w Medjugorje 
w 2008 roku. To, co zaraz 
powiem, dla osób niewierzą-
cych może wydać się śmiesz-

ne, ale ja jestem prze-
konany, że wtedy 

opatrzność nade 
mną czuwała. 
Grupę mara-
t o ń c z y k ó w 
p r o w a d z i ł 
wtedy samo-
chód, na któ-
rym był por-
tret Matki 
Boskiej. To-
warzyszył 
nam przez 
całą tra-
sę. Może 

u w i e -
rzyć, ale 
dobiega-
j ą c  d o 

łem w ogó-
le zmęczenia   

Chciałby Pan 
jeszcze raz przeżyć 
jakąś sytuację? 

Bieganie pozwoliło 
mi wyzdrowieć 

Można biegać dla przyjemności, ale też dla 
zdrowia. Tak jak Witold Radke. Zaliczonych 
maratonów może mu pozazdrościć niejeden 
młodszy zawodnik. Nie chodzi o ich 
ilość, ale jakość. Wałbrzyszanin był 
wszędzie, gdzie powinien starto-
wać szanujący się biegacz.  

 » - Podczas maratonu nigdy 
nie zszedłem z trasy – 
mówi Witold Radke
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Można wykonywać swoją 
pracę od A do Z, a po jej 
skończeniu iść do domu i 
rozwalonym na kanapie napić 
się piwa. Można też dać coś 
więcej od siebie. Zrobić rzecz 
ponad obowiązki. Z pasji i 
miłości do przyrody. Tak jak 
robi to Ludwik Wieczorek, 
ogrodnik ze Szczawna-Zdro-
ju, dbający o drzewostan w 
uzdrowisku. Powiedzieliby-
śmy arborysta, czyli taki chi-
rurg drzew. Pilnujący, żeby 
wszystkie okazy w mieście 
były zdrowe. Bo niemal każde 
drzewo w mieście ma swój 
dokument. Opinię dendrolo-

giczną, w której zawarte są 
informacje, co należy robić 
z konkretnym okazem. Czy 
ściąć, bo zagraża zawaleniem, 
czy przyciąć uschnięte gałę-
zie. W parkach Zdrojowym 
i Szwedzkim drzew, które 
trzeba przypilnować, jest ok. 
2,5 tysiąca. Do tej pory opo-
wieść o Ludwiku Wieczorku 
jest typowa. Powiecie, nawet 
nudna, no bo facet posturą 
i wyglądem przypominający 
Tarzana włazi na wysokość kil-
ku pięter i w koronach drzew 
coś tam majstruje piłą, ale... 
nie wszyscy tak jak on robią 
niesamowite rzeczy z pni. 

Dobra, nie trzymamy was 
już dłużej w niepewności, bo 
na pewno chcecie dowiedzieć 
się, o co właściwie chodzi. 
Nieraz byliście na pewno na 
wakacjach w ciepłych kra-
jach. Podchodząc do stołu 
zastawionego smakołyka-
mi widzieliście z pewnością 
przepięknie wyrzeźbione ar-
buzy, melony czy ananasy. 
Sztuka dłubania w owocach 
lub warzywach nazywa się 
carvingiem. I właśnie rzeźbą, 
ale w drzewach, w wolnych 
chwilach zajmuje się od kil-
kunastu lat nasz bohater. 
Drwal (chyba możemy go tak 
nazywać) robi to z pasji. Nikt 
mu tego nie kazał, ani nie 
prosił o nic. Sam sobie to wy-
myślił. – Zobaczyłem kiedyś 
podobne rzeźby w Niemczech 
i postanowiłem, że zrobię coś 
takiego w Szczawnie-Zdroju. 
Dla swojej i innych przyjem-
ności – opowiada arborysta 

miejski. Do swoich 
prac wykorzystuje 
wyłącznie drzewa su-
che i martwe, a z ich 
pni przy pomocy piły 
tworzy niespotykane 
rzeczy. Serca, karmniki, 
żółwia, grzyby, no i 
oczywiście wiewiór-
kę, symbol Szczaw-
na. Próbował zrobić 
niedźwiedzia, ale 
jakoś nie wyszło i 
drzewo poszło do 
pieca. Przed świę-
tami chciał też 
wykonać choin-
kę, ale też jakoś 

nie poszło. Wizja artystyczna 
miała się nijak do tego, co 
wyszło. A wyszło…  Nie bę-
dziemy o tym wspominać, bo 
nie wypada. – Nie wszystko, 
co chciałbym wykonać, wy-
chodzi. Kilka lat temu udało 
się natomiast wyrzeźbić węża, 
oplatającego konar drzewa. 
Byłem zadowolony ze swojej 
pracy. Niestety drewniany 
gad nie przetrwał długo, bo 
ktoś go… ukradł – wspomina 
Ludwik Wieczorek. 

Na jego rzeźby można na-
tknąć się spacerując po par-
kach Zdrojowym i Szwedzkim 
w Szczawnie. Wypatrujcie 
pni, z których powstały nie-
codzienne figury. Uważnie 
patrzcie, czy między drzewami 
nie skrywa się drewniana 
wiewiórka lub żółw. Gdy już 
znajdziecie, cyknijcie sobie 
fajną „focię”. Koniecznie z 
dzióbkiem z zachwytu.   

Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY

Tarzan wśród lip i klonów  
Częściej można go spotkać w koronach drzew niż na ziemi. 
Niczym literacki Tarzan, Ludwik Wieczorek przemieszcza się 
z jednej gałęzi na drugą. Oczywiście trochę koloryzujemy, ale 
facet ma niesamowitą pasję, której efekty możecie oglądać w 
parkach w Szczawnie-Zdroju. 
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 » Przy okazji można 
pomóc zwierzętom

- Hala została wyremontowana 
dla was, byście mogli poprawiać 
swoje wyniki sportowe, co waż-
ne, w bezpiecznych warunkach – 
mówi zastępca burmistrza Grzegorz 

Szymański. – Samorząd Głuszycy 
zawsze dba o bezpieczny rozwój 
swoich najmłodszych mieszkańców 
i ciągle pamięta o głuszyckich szko-
łach – dodaje. 

Po przecięciu wstęgi uczniowie 
najstarszych klas zagrali pokazowy 
mecz w koszykówkę.  Kibicowali 
im koleżanki i koledzy z młodszych 
klas.

Zadanie o nazwie „Wykonanie pod-
łogi sportowej w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszy-
cy” zostało w całości sfinansowane 
z budżetu gminy. Całkowity koszt 
inwestycji to ponad 60 tys. zł. 

SCB

GŁUSZYCA

Hala jak nowa
Wyremontowaną halę w Szkole Podstawowej nr 3 w 
Głuszycy oddano niedawno do użytku.  
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miejski. Do swoich 
prac wykorzystuje 
wyłącznie drzewa su-
che i martwe, a z ich 
pni przy pomocy piły 
tworzy niespotykane 
rzeczy. Serca, karmniki, 
żółwia, grzyby, no i 
oczywiście wiewiór-
kę, symbol Szczaw-
na. Próbował zrobić 
niedźwiedzia, ale 
jakoś nie wyszło i 
drzewo poszło do 
pieca. Przed świę-
tami chciał też 
wykonać choin-
kę, ale też jakoś 

Tarzan wśród lip i klonów  
Częściej można go spotkać w koronach drzew niż na ziemi. 
Niczym literacki Tarzan, Ludwik Wieczorek przemieszcza się 
z jednej gałęzi na drugą. Oczywiście trochę koloryzujemy, ale 
facet ma niesamowitą pasję, której efekty możecie oglądać w 

 » Różne rzeczy udaje się 
wyrzeźbić Ludwikowi 

Wieczorkowi

 » Wiewiórka 
jak żywa

SZCZAWNO-ZDRÓJ
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Enigmatyczny tytuł, wiemy. Ale taki miał być. 
Prowokujący do zadawania pytań z serii, ale o co 
chodzi. Głuszyca znajduje się w centrum jednego 
z najdłuższych górskich systemów MTB w Polsce. 
Chyba trochę już rozjaśniliśmy. 

Stojąc naprzeciwko figury Henry-
ka Wieniawskiego w samym sercu 
Szczawna spójrzmy wysoko ponad 
jego głowę. Dostrzeżemy na stromej 
skarpie dostojną Wieżę Anny. Wybu-
dowaną w 1818 roku z inicjatywy 
pierwszego lekarza zdrojowego 
Samuela Augusta Zemplina, wg 
projektu malarza i architekta Josepha 
Raabego. 

Nazwa wieży nadana została 
dla upamiętnienia Anny Emilii 
von Anhalt-Köthen-Pleß, żony 
Hansa Heinricha VI Hochberga, 

pana na zamku Książ i właściciela 
uzdrowiska. Z Wieży dwukrot-
nie w ciągu dnia rozbrzmiewa 
muzyka. Punktualnie o 12.00 i 
20.00 usłyszymy jeden z najpo-
pularniejszych i najbardziej roz-
poznawalnych utworów Henryka 
Wieniawskiego – Pieśń polska 
(Chanson polonaise) na pamiątkę 
dwukrotnego pobytu wirtuoza w 
Szczawnie-Zdroju. 

Tymczasem zegar na wieży zain-
stalowano w 1835 roku na prośbę 
kuracjuszy. Od tego czasu górujący 

na skarpie punkt widokowy zwany 
był także Wieżą Zegarową, a wybi-
jane godziny przypominały gościom 
o porze obiadu czy zabiegów ku-
racyjnych. Jeśli pójdziecie jedną z 
parkowych alejek w kierunku Wieży 
Anny, a będąc u celu staniecie przy 
jej blankach, to ujrzycie roztaczającą 
się piękną panoramę starej części 
miasta. Warto to zobaczyć. W po-
bliżu skalnego występu, na którym 
stoi obiekt, odkryte zostało prastare 
ujęcie wody mineralnej mające blisko 
2 tys. lat. 

Poniżej Wieży Anny stoi masywny 
budynek, wzniesiony w 1840 roku. 
Nosił wówczas nazwę adekwatną 
do swojego położenia, czyli Skal-

ny Dwór. Znajdowała się w nim 
dyrekcja uzdrowiska oraz łazienki 
zdrojowe. 

Red

Lubimy w tym miasteczku spędzać czas. Jeździć na spacery, 
na lody, na niedzielny obiad. Ale czy znamy dobrze Szczawno-
-Zdrój? Postaramy się wam przybliżyć tę uroczą miejscowość. 

CO W GMINACH PISZCZY / PROMOCJA

Poniżej Wieży Anny stoi masywny ny Dwór. Znajdowała się w nim 
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 » Wieża Anny – stąd 
rozciąga się piękna 
panorama Szczawna 

SZCZAWNO-ZDRÓJ 

Wieża dla żony Anny 

Kompleks położony jest 
między rewitalizowaną wła-
śnie zabytkową linią kolejową 
nr 285 a ulicą Kłodzką. Jest 
czynny codziennie od 6:00 
rano aż do zmroku. Są tam: 
stadion z pełnowymiarowym 
boiskiem do piłki nożnej, szat-
niami i częściowo zadaszo-
nymi trybunami, dwa boiska 
treningowe oraz „Orlik”, na 
których odbywają się treningi, 

sparingi i mecze miejscowego 
klubu KS „Zdrój’”. Znajdziemy 
także bulodrom oraz halę 
namiotową pozwalające na 
treningi i zawody klubu KS 
„Petanque”. Tam też znajduje 
się punkt gastronomiczny.

Dodatkowo na aktywnych 
czeka pumptrack, skatepark, 
jest strefa do ćwiczeń workout 
i CrossFit. Nie mogło tu za-
braknąć poidełka. Najmłodsi 

cieszą się z placu zabaw. Na 
terenie kompleksu „Active” 
jest też sztuczny zalew utwo-
rzony na potoku Jedlina ze 
strefą wypoczynku. Bezpośred-
nio przy kompleksie znajdziecie 
duży parking, a całość otaczają 
liczne ścieżki i trasy pieszo-
-rowerowe. Na terenie kom-
pleksu odbywają się rozmaite 
zawody szkolne oraz imprezy 
masowe, jak choćby Festiwal 

Petanque. Obiekt jest ideal-
nym miejscem zarówno dla 

aktywnych sportowców, dzieci 
i młodzieży, a także strefą re-

laksu dla kuracjuszy, turystów 
i mieszkańców.             Red
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JEDLINA-ZDRÓJ 

Bądź naprawdę Active 
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 » Przyjedź, korzystaj, ćwicz, wypoczywaj

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Active” w Jedli-
nie-Zdroju to wyjątkowe miejsce. Nie wierzycie? 
Przekonajcie się sami. Można tu uprawiać wiele 
dyscyplin sportowych, wypoczywać lub oddawać 
się rozmaitym aktywnościom. 

Chodzi rzecz jasna o Strefę 
MTB Sudety. Na terenie gminy 
znajduje się sieć 150 km tras 
rowerowych, które sąsiadują 
z innymi szlakami turystyki 
pieszej i rowerowej, zarówno 
po polskiej, jak i czeskiej stro-
nie granicy.

Głuszyckie trasy są bardzo 
doceniane przez pasjona-
tów kolarstwa górskiego, 
którzy uważają je za jedne 

z najciekawszych w kraju. 
Szlaki biegną przez góry, 
lasy, ciężko znaleźć tu drogi 
asfaltowe. Co ciekawe, wiele 
z nich przebiega w pobliżu 
atrakcji turystycznych, m. in. 
niedaleko Podziemnego Mia-
sta Osówka, stawów przy 
ul. Dolnej czy Cesarskich 
Skałek. Trasy przechodzą 
też w pobliżu Rogowca oraz 
Waligóry.

W głuszyckiej części Strefy 
MTB Sudety odbywają się 
imprezy o ogólnopolskim za-
sięgu, choćby Sudety MTB 
Challenge, Puchar Strefy MTB 
Sudety czy Extreme MTB Chal-
lenge. Na pewno czytając te 
słowa zerknęliście ukradkiem 
na swój rower. Szykujcie swo-
ją „maszynę”, by odwiedzić 
głuszyckie szlaki.  

Red

 » W głuszyckiej części Strefy MTB Sudety 
odbywają się imprezy o ogólnopolskim zasięgu
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GŁUSZYCA 

Centrum górskiego systemu 
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I nie trwało to rok, dwa lata czy 
dziesięć. Tramwaje w Wałbrzychu 
aż przez 68 lat woziły mieszkańców: 
do pracy, do domu, na targ , na dwo-
rzec, w odwiedziny do znajomych 
i rodziny. Poznajmy tę fascynującą 
historię.  

Rozproszona lokalizacja kopalń, 
koksowni i fabryk, budowa nowych 
osiedli mieszkaniowych w znacznym 
oddaleniu od miejsc pracy, intensyw-
ny rozwój przemysłu, postępująca 
urbanizacja miasta – to wszystko 
sprawiało, że stopniowo „wydłużała 
się” droga, jaką codziennie idąc do 
pracy i wracając do domu musieli 
pieszo pokonywać mieszkańcy Wał-
brzycha i okolicznych miejscowości. 
Aby ułatwić im przemieszczanie się, 
w 1894 roku burmistrz Miessner, 
rada miejska i starosta Scharmer 
podjęli decyzję o budowie miejskiej 

linii tramwajowej. Przez cały 1895 
rok trwały negocjacje władz Wał-
brzycha z berlińską firmą Kramer, 
gotową podjąć się budowy elektrow-
ni wraz z linią tramwajową, która 
według pierwotnej koncepcji miała 
docierać aż do Świdnicy. Pod koniec 
1895 roku Georg Schwidtal, dyrektor 
Huty Karol (jeszcze wówczas działała 
na Starym Zdroju), zaproponował 
miastu, aby planowaną linię tram-
wajową ograniczyć do Wałbrzycha 
i najbliższej okolicy i przede wszyst-
kim skomunikować z miastem takie 
miejsca jak dworzec kolejowy na 
Podgórzu, Sobięcin, Biały Kamień, 
Szczawienko i Szczawno-Zdrój (pa-
miętajmy, że wówczas Wałbrzych 
był niewielką mieściną i ograniczał 
się mniej więcej do terenu dzisiej-
szego Śródmieścia). Magistrat chciał 
uniknąć błędów przy tak poważnej 

inwestycji. Postanowiono najpierw 
zapoznać się z warunkami budowy 
i eksploatacji linii tramwajowych w 
innych miastach. W styczniu 1896 
roku władze Wałbrzycha zwróciły się 
do innych miast na terenie Niemiec 
z prośbą o przedstawienie stosow-
nych informacji. Po zapoznaniu się z 
nadesłanymi materiałami magistrat 
zerwał negocjacje z firmą Kramer i 
to pomimo tego, że ta zakończyła już 
prace projektowe.

Kluczową rolę w dalszych wy-
darzeniach odegrało konsorcjum 
założone przez wrocławski dom ban-
kowy von Pachaly’s, berlińską firmę 
Siemens und Halske oraz Hutę Karol. 
Otóż to konsorcjum, w marcu 1896 
roku, założyło spółkę Niederschlesi-
sche Elektrizitäts- und Kleinbahn A.G. 
(w skrócie NEUKAG), której zada-
niem była budowa elektrowni miej-

skiej, sieci tramwajowej i oświetlenia 
ulicznego oraz doprowadzenie sieci 
elektrycznej do odbiorców indywi-
dualnych, zakładów przemysłowych 
i rzemieślniczych. Kapitał zakładowy 
spółki wynosił 1,4 mln marek, a jej 
szefem został wspomniany już Georg 
Schwidtal.  Początkowo burmistrz 
Miessner wstrzymywał się z podpi-
saniem umowy koncesyjnej przygo-
towanej przez Schwidtala, ponieważ 
wcześniej chciał poznać wielkość 
zapotrzebowania na energię elek-
tryczną. Wystąpił również do władz 
Świdnicy, Świebodzic i Dzierżoniowa 
z pytaniem, czy są zainteresowane 
energią z wałbrzyskiej elektrowni. 
Nie były, jakkolwiek to dziwnie 
dzisiaj zabrzmi. Nie planowały wpro-
wadzenia oświetlenia elektrycznego, 
gdyż tanie oświetlenie gazowe w 
zupełności im wystarczało.

W czerwcu 1896 roku dyrektor 
Schwidtal wystąpił do miasta o szyb-
kie podpisanie umowy. Skuteczna 
interwencja sprawiła, że magistrat 
zawarł z firmą NEUKAG umowę 
koncesyjną na 50 lat (wstępny 
projekt mówił o 90), na mocy której 
spółka została użytkownikiem ulic w 
celu budowy, a później eksploatacji 
linii tramwajowych i oświetlenia 
ulicznego, a w dalszej kolejności 
w celu doprowadzenia energii 
elektrycznej do odbiorców. Od tej 
chwili poszło już z górki. Niemal na-
tychmiast przystąpiono do budowy 
elektrowni miejskiej, a prace postę-
powały tak sprawnie, że już w lutym 
1898 roku dokonano jej próbnego 
uruchomienia. Niedługo później, bo 
już 12 września 1898 roku, oddano 
do eksploatacji pierwszą wałbrzyską 
linię tramwajową na trasie Szcza-

HISTORIA NIEZNANA

Oto wałbrzyskie tramwaje (1)
Czytelnicy domagali się, by na łamach WieszCo przypomnieć historię wałbrzy-
skich tramwajów. Proszę bardzo! Jak to, tramwaje w Wałbrzychu? To jakiś 
żart? Zapytają niektórzy. To nie jest legenda, ani kaczka dziennikarska. Był 
taki czas, gdy po mieście jeździło się tramwajem. 

 » Obecny pl. Grunwaldzki – dawne miejsce styku 
wałbrzyskich linii tramwajowych (Fot. Muzeum 
w Wałbrzychu, rok 1898)
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wienko – Wałbrzych – Sobię-
cin. Drugą linię z Wałbrzycha 
do dworca kolejowego na 
Podgórzu oddano do użytku 
w marcu 1899 roku, a następ-
ną, do Szczawna-Zdroju przez 
Biały Kamień – we wrześniu 
1907 roku. W 1923 roku 
uruchomiono kolejną – od 
Rynku do pl. Górnika, a w 
1926 roku przedłużono ją do 
Rusinowej. Punktem styku 
wszystkich linii był dzisiejszy 
pl. Grunwaldzki, który szybko 
stał się centrum komunikacyj-
nym. Hala wagonów i warsz-
taty naprawcze znajdowały 
się na terenie elektrowni 
miejskiej. 

Na dzisiaj już chyba wy-
starczy tych suchych faktów 
historycznych i danych tech-
nicznych, wrócimy do nich w 
kolejnym odcinku. Przyszedł 
czas na wspomnienia doty-
czące wozów tramwajowych 
nazywanych żartobliwie „la-
tającymi trumnami”, z racji 
częstych awarii i wypadków, 
jakim ulegały. W grudniu 
1971 roku w Trybunie Wał-
brzyskiej ukazał się artykuł, w 
którym autor tak wspominał 
dawne czasy: „Jednym z naj-
starszych tramwajów był ten 
z numerem sześć. Warto mu 
się bliżej przyjrzeć. Otwarte 
pomosty, dzwonek na przed-
nim zderzaku. Klapkę pod-
noszono, gdy za pierwszym 
wozem jechał drugi tramwaj. 
Oczekujący na mijance wie-
dział, że musi czekać, aż ten 

drugi przejedzie. Zimą jazda 
na odkrytym pomoście była 
znakomitą zaprawą przed 
wyprawą polarną. Stłoczeni 
ludzie zasłaniali się jak mo-
gli, by ujść przed wichrem i 
mrozem. Motorniczy ubrany 
w grube wojłokowe buty i 
ogromny kożuch ledwo mógł 
władać korbami, przyciśnięty 
do pulpitu sterowniczego. 
A miał co robić. Lewą ręką 
włączał i wyłączał biegi oraz 
hamulce elektryczne. Przekrę-
cenie korby w prawo to była 
„jazda”, w lewo „hamowa-
nie”. Prawą ręką motorniczy 
kręcił korbę ręcznego hamul-
ca, przy czym pomagał sobie 
prawą nogą dociskając za-
padkę przytrzymującą zębat-
kę. Dla wyjścia z nagminnie 
zdarzających się poślizgów, 
motorniczy naciskał prawą 
nogą pedał piaskownicy. Sy-
pał się wówczas pod przed-
nie koła piasek powodując 
lepsze tarcie”. Ciekawa spra-
wa z tym piaskiem. Dzisiaj 
też montuje się w niektó-
rych tramwajach piasecznice 
(ręczne lub automatyczne) 
służące do podsypywania 
piasku pod koła napędowe, 
co zwiększa przyczepność i 
eliminuje poślizgi, np. w trak-
cie ruszania lub hamowania 
na mokrych torach albo na 
stromych podjazdach. Inny 
jest tylko niż kiedyś sposób 
jej napełniania. Dzisiaj jest 
to proces mechaniczny, daw-
niej odbywało się to ręcznie 

„niemal rytualnym zabiegiem 
było na końcowych przystan-
kach uzupełnianie piaskiem 
zbiornika umieszczonego pod 
siedzeniami miejsc przylega-
jących do ściany pomostu. 
Pasażerowie na widok mo-
torniczego z kubłem piasku 
w ręku, wstawali z miejsc i 
otwierali siedzenia”. 

Początkowo wspomniane 
już wcześniej otwarte pomo-
sty wozów tramwajowych 
nie miały drzwi. „Pomosty po 
stronie przeciwnej do wejścia 
były zabezpieczone poręczą, 
żeby pasażerowie nie wypa-
dli. Ponieważ tramwaje jeździ-
ły raz z jednej, a raz z drugiej 
strony ulicy, zabezpieczenie 
to trzeba było odpowiednio 
przenosić. Jak był tłok, kon-
duktor wychodził z tramwaju, 
pasażerowie przygnieceni do 
poręczy odpychali się mocno 
o to, co było w zasięgu ręki 
i pomagali zdjąć kratownicę 
z zaczepów. Tymczasem po 
przeciwnej stronie pomostu 
szykowano się podobnie do 
założenia ochrony. Potem 
motorniczy dzwonił i wóz 
ruszał”. Z biegiem lat wozy 
tramwajowe unowocześniono 
i przebudowano: „pomo-
sty otrzymały solidniejszą 
ochronę przed wiatrem. Za-
montowano składane w pół 
drzwi. Było nieco cieplej, ale 
otworzyć taką harmonijkę 
to był magiel. Motorniczym 
zapewniono trochę więcej 
przestrzeni do pracy, tj. tyle, 

by mogli swobodnie kręcić 
korbami. Na środku pomostu 
umocowany był metalowy 
słupek, a w połowie jego 
wysokości zaczepiano meta-
lowe pręty, które wydzielały 
szoferkę”.

Zdarzały się też takie kursy, 
w trakcie których pasażerowie 
musieli pomagać motornicze-
mu, co działo się z pominię-
ciem jakichkolwiek zasad BHP. 
Włos się jeży na głowie, gdy 

się dzisiaj o tym czyta. „Nad 
głową kierowcy było jeszcze 
jedno urządzenie. Uchwyt 
do włączania bezpieczników, 
które wyskakiwały, gdy silnik 
nie mógł sobie poradzić z 
ciężarem wypchanego wozu. 
Dość często pasażerowie wy-
ręczali we włączaniu motor-
niczego, często trzymali „na 
siłę” uchwyt, by przełamać 
opór odmawiającego posłu-
szeństwa motoru”. 

Już dzisiaj zapraszam na 
drugi odcinek o wałbrzyskich 
tramwajach, który na łamach 
WieszCo pojawi się za dwa 
tygodnie. Będzie w nim m.in. 
o tym, na co można przerobić 
wóz tramwajowy po wycofa-
niu go z eksploatacji. Będzie 
ciekawie.

Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia: Kronika Wałbrzyska, tom 

VII, 1991; Trybuna Wałbrzyska z 1971; 
Wałbrzyskie szkice, 2012
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by mogli swobodnie kręcić się dzisiaj o tym czyta. „Nad Już dzisiaj zapraszam na 

 » Tramwaj wyjeżdżający z Rynku w ul. Gdańską 
(Fot. kronika MPK, lata 50. XX wieku)

 » Konduktorka w wałbrzyskich tramwajach (Fot. kronika MPK)
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Jest Pani w ciągłym ru-
chu?

- Wpadam i wypadam, na 
ogół rano wyjeżdżamy, kon-
tynuujemy trasę. Jedna osoba 
z zespołu nie może nagle po-
wiedzieć, że pozostali mają 
na nią poczekać 5 godzin, 
bo idzie sobie pozwiedzać 
miasto. Oczywiście, czasem 
jedziemy gdzieś prywatnie, 
ale w Wałbrzychu nie byli-
śmy w takim charakterze. 
Jeśli chodzi o ten klub, to 
przyzwyczaił publiczność, tu 
zawsze jest fajna atmosfera. 
Widzę po twarzach, po za-
chowaniu, że to nie są ludzie 
przypadkowi.

Czy zaciekawiła Panią 
sprawa „Złotego pociągu”?

- Oczywiście, że o nim sły-
szałam, ale z nim jest pewnie 
tak jak z Bursztynową Kom-
natą, wszystko wywieziono 
już dawno, zupełnie gdzie 
indziej...

Gdzie Pani lubi jeździć 
prywatnie?

- Skoro jestem znad morza, 
to raczej w góry, w Bieszczady, 

ale one się już zmieniają, ja 
szukam miejsc dzikich. Znam 
trochę Kotlinę Kłodzką.

Ma Pani swoje miasto 
życia?

- Gdynia jest miastem 
mojego życia, choć jestem 
gdańszczanką. Jak pierwszy 
raz przyjechałam do Gdyni, to 
stwierdziłam, że to jest moje 
miasto. Wiatr od morza... nie 
wiem, czasem się wie, że chce 
się opuścić jakieś miejsce, a ja 
od razu wiedziałam, że chcę 
tam zostać. Zaczęłam się roz-
glądać i znalazłam takie miej-
sce za wzgórzem, w szczerym 
polu. A później zaczęły się tam 
budować domy – to nie był 
przypadek.

Jest Pani minimalistką. W 
czym to się przejawia?

- W różnych rzeczach, w 
moim życiu, otoczeniu. W 
domu mam bardzo mało me-
bli, nie mam żadnych „ku-
rzo łapów”. Formy są raczej 
proste, czuję się w nich jak 
człowiek XXI wieku. Urodziłam 
się pośród starych poniemiec-
kich mebli i nie chcę leżeć na 

łóżku, na któ-
rym zmarło 
już może 10 
osób. Kiedy 
miejsce nie 
jest dobre, 
jakoś to 
wyczu-
w a m , 
od razu 
wstaję 
i  w y -

chodzę. Mam już czternaste 
mieszkanie i zaraz zacznę w 
nim mieszkać, jest tam mini-
malistycznie i kolorowo. Poma-
rańczowy ogromny fotel, ścia-
na – błękit paryski. Znudziły mi 
się szaro-czarne przestrzenie, 
zaczęłam się w nich gubić i 
postawiłam na kolor.

Co to znaczy, że się Pani 
skleja?

- To znaczy, że śpiewam tak, 
żeby inni się posklejali. Sklejać 
się, to bardzo ważna rzecz. W 
dzisiejszych czasach człowiek 
jest rozczłonkowany, za dużo jest 
bodźców, nie możemy się w tym 
odnaleźć, trzeba się posklejać z 
tych kawałków. Konkretnie jest 
to o kimś, kto odszedł, ale, skoń-
czyło się po to, żeby się zaczęło 
coś nowego.

Jak żyć w tym świecie, 
żeby nie zwariować?

- Jak mogę, to odpoczy-
wam. Czuję, że się resetuję, 
wstaję nie w biegu, wymosz-
czam sobie na stole różne 
pojemniczki, w każdym coś 
mam – i robię sobie bankiecik. 
Zawsze tak miałam, że jak 

mi ktoś za dużo nałoży, nie 
chcę jeść. Reset kompletny, 
nie słucham muzyki. Przyrodę 
wącham i jej słucham. Wycho-
dzę na balkon i już jestem w 
przyrodzie.

A zwierzęta?
- Księgowa tak napraw-

dę ma inaczej na imię, ale 
to moja tajna ksywa i nie 
powiem. Ona jest naszym 
cudem, chodzi za mną, jest 
wszędzie, jak o 3.00 w nocy 
wstaję, żeby o 5.00  jechać 

na koncert, ona mnie zaczyna 
pół godziny wcześniej cało-
wać po rzęsach, bo widziała, 
jak nastawiałam budzik. A 
Księgowa, bo jak coś robię 
przy papierach, to ona już 
na nich leży. I patrzy. Ma już 
15 lat, super, że są koty, któ-
re dożywają do dwudzies-
tki.

W Wałbrzychu mamy 
księżną Daisy. Ona uwiel-
biała koncertować, ale jako 
arystokratka mogła to robić 
tylko charytatywnie. Kie-
dyś wchodząc na scenę po 
schodach potknęła się o coś, 
pomyślała, że to przewód i 
poszła dalej. Po koncercie 
okazało się, że pozbyła się 
części garderoby, której 
nazwy damy nie wyma-
wiają. Przyjaciółka, która 
jej o tym powiedziała, była 
bliska zemdlenia. Czy Pani 
przytrafiło się coś podobnie 
dramatycznego?

- Aż tak to nie, ale zdarzyło 
mi się coś i dramatycznego, 
i śmiesznego. Śpiewaliśmy 
na powietrzu i nagle wpadła 
mi mucha. Odwracam się do 
kolegów i pokazuję, że coś 
jest nie tak, a chłopcy kciuki 
w górę i pokazują, że jest 
OK! No to ją połknęłam, bo 
musiałam dośpiewać frazę. 
Niedobra była...

W Świdnicy w 2018 roku 
prowadziła Pani warsztaty 
z młodzieżą. Jak się z nią 
pracuje?

- Bardzo lubię pracować 
z młodzieżą. Oni też mnie 
lubią.  Ostatnio miałam 
warsztaty w Warszawie i 

od wszystkich dostałam e-
-maile z podziękowaniami. 
To mi pomaga w zrozumie-
niu świata, po to z nimi 
przebywam, wiem, jak on 
wygląda w oczach ludzi, 
którzy będą żyli jeszcze za 
50 czy 60 lat. Nadążyłam, 
jestem komputerowcem, 
oprócz grafiki umiem zrobić 
wszystko, prowadzę zajęcia 
z użyciem komputera, mó-
wię ich językiem, bardzo 
skrótowo. Młodzież nie lubi 
teraz wielkich opowieści, 
szkoda im czasu. Dojdziemy 
w końcu do hieroglifów.

Jakie problemy mają teraz 
te dziewczyny, które chcą 
śpiewać? Czy podobne do 
tych, które były wtedy, kie-
dy Pani zaczynała?

- Spotkałam wielu ludzi, 
którzy myślą identycznie, jak 
ja kiedyś myślałam: spokoj-
nie, spełniać siebie, nie wal-
czyć o karierę. Ale młodzież 
chce mieć tu i teraz. Wszystko 
przyjdzie z czasem. Kocha-
łam to robić, chodziłam do 
szkoły i jakoś samo wyszło. 
Jak człowiek coś kocha, to 
samo wyjdzie. Teraz myśli 
się: „pójdę tu, zrobię to pod 
publiczkę, taki numer”. To 
się stało biznesowe. Jako 
młoda piosenkarka nie inte-
resowałam się podejściem 
biznesowym.

Pytanie klasyczne, ale 
odpowiedź może się oka-
zać dla kogoś użyteczna. 
Jak Pani radzi sobie z tre-
mą?

- Zawsze mam tremę, jak 
każdy. Polubiłam ją, jest 
częścią składową całego 
koncertu. Mówię młodzieży, 
że trzeba się do tego przy-
zwyczaić, pokochać. Kiedyś, 
pamiętam, przed ostatnim 
egzaminem, dziewczyna 
mówi do mnie: „Ja nie wyj-
dę, pani Grażyno, nie dam 
rady!” I powiedziałam jej: 
„To się widocznie nie nada-
jesz, bo to ma być przyjem-
ność”. I za 2 minuty wyszła 
na scenę. Trema pomaga 
trzymać się w ryzach.

Czy nadal nie ma pani 
prywatnego konta na Fa-
cebooku?

- Nie mam czasu na Face-
booka. Kto by tu siedział i 
odpowiadał, ja mam swoje 
życie, potrzebuję czasu dla 
swojego dziecka. Dla mnie 
ważniejszy jest dom i ludzie 
niż Facebook. Z niego niczego 
się nie dowiem. Dłoń do góry, 
dłoń na dół... nie uczestniczę 
w tym.

Nowa płyta?
- Będzie przed świętami, 

może już w listopadzie. Są 
na niej piosenki, które kiedyś 
śpiewałam, w całkowicie 
nowych aranżacjach. One 
wciąż mają aktualne teksty. 
Teraz się okazuje, że przy 
zachowaniu dawnej linii me-
lodycznej wystarczy zrobić 
nowy aranż. Nie, nie powrót 
do przeszłości. Rozgłośnie 
radiowe mają moje stare 
płyty i ciągle nadają to samo. 
Nie wiedzą o mojej kapeli, 
nie wiedzą, jak teraz frazuję. 
Pomyślałam sobie po prostu, 
że jak kopnę w kalendarz, 
to z jakiej racji ma ktoś moje 
piosenki śpiewać w nowych 
aranżacjach, skoro ja to sama 
mogę zrobić?

A jaka teraz jest ta trzecia 
kawa?

- To teraz zupełnie inne 
wyrażenie mnie. Wtedy śpie-
wałam jak dziewczynka, a 
teraz ta kawa jest współ-
czesna. Ona już nie jest w 
szklance z fusami, które się 
wyjadało. Teraz to jest kawa 
z ekspresu.

Co Pani powie na zakoń-
czenie wałbrzyszanom?

- Żeby byli szczęśliwi i po-
trafili być, nawet gdy wiatr w 
oczy, żeby nie bali się spełniać, 
bo czasem człowiek zapomi-
na o samym sobie, a wtedy 
jest daleko od spełnienia. Od 
nas szczęście zależy w dużej 
mierze. Jeśli przyjdzie choro-
ba, nasza, bliskich, to już nie 
możemy być aż tak szczęśliwi, 
więc póki mamy czas, nie 
zapominajmy o sobie.

Magdalena Sakowska

KULTURA

Nie mam czasu 
na Facebooka

Grażyna Łobaszewska była w Wałbrzychu już 
kilka razy. Na ogół koncertowała w klubie 
A’Propos z zespołem Ajagore. Po ostatnim 
występie udało nam się z nią porozmawiać. 

 » - Kiedy miejsce 
nie jest dobre, ja-
koś to wyczuwam, 
od razu wstaję i 
wychodzę – mówi 
Grażyna Łoba-
szewska
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Kiedy my raczkujemy z im-
prezą Stanisława Dzierniejki 
o nazwie „Festiwal Reżyserii 
Filmowej”, Osiedlowy Dom 
Kultury w Jeleniej Górze 
przeprowadził już 23 edycję 
festiwalu „Zoom Zbliżenia”. 
I w tym roku nie zabrakło 
tytułów przedpremierowych 
jak „Nędznicy” Ladj Ly, czy 
„Dolina Bogów” Lecha Ma-
jewskiego, nagrodzonych i 
nominowanych do Oscarów 
„Boże ciało” Jana Komasy i 

„Parasite” Bonga 
Joon-ho. Poja-
wiły się również 
obrazy reprezen-

tujące takie kraje 
jak Czechy, Słowa-

cja, Ukraina, Włochy 
– „Malowany ptak” 

Vaclava Marhoula, „Tłu-
macz” Martina Sulika, 
„Tommaso” Abla Ferrary, 

„Człowiek, który zaskoczył 
wszystkich” Natashy Merku-

lovej. Ponadto organizator za-
proponował już sprawdzone 
produkcje jak „Żelazny most” 
Moniki Jordan-Młodzianow-
skiej, „Nie ma nas w domu” 
Kena Loacha, „Supernova” 
Bartosza Kruhlika, „Wszystko 
dla mojej matki” Małgorzaty 
Imielskiej i „Proceder” Michała 
Węgrzyna. 

Warto jeszcze odnotować 
prezentację obrazu bez dys-
trybutora „Interior” Marka 
Lechkiego. Tym bardziej, że 
produkcja była realizowana 
m.in. w Wałbrzychu. Tę i wiele 
innych uświetnili ich twórcy. 
Wszystkie były ciekawe, ale 
prawdziwymi hitami okazały 
się rozmowy z Łukaszem Sim-
latem i Lechem Majewskim. 
Artyści z niezwykłą swadą 
opowiadali o swoich filmo-
wych doświadczeniach. Nie-
mal na wszystkich projekcjach 
w kinie LOT były komplety. 
Poza pozakonkursowymi pro-

jekcjami twórcy Festiwalu 
przeprowadzili konkurs w 
czterech kategoriach. I tak w 
konkursie filmu fabularnego 
zwyciężył „Do końca świata”. 
To historia o poszukiwaniu 
miłości ośmioletniej córki u 
ojca alkoholika. Dobry film, 
choć wyróżniona „Czeczenia”, 
o dwóch homoseksualistach 
zamordowanych w Czeczeni, 
tylko z powodu preferencji, 
była bardziej poruszająca. W 
dokumencie zwyciężył „Wir”, 
czyli relacje z Syrii zareje-
strowane telefonami. Z kolei 
w konkursie animacji laury 
zebrała „Córeczka”. Dziecię-
ce jury wybrało w kategorii 
animacji dla dzieci „o28” o 
tramwaju w Lizbonie. Wy-
darzenie uświetnił koncert 
Nigela Kennedy’ego i Beaty 
Urbanek-Kalinowskej w te-
atrze dramatycznym. 

To suche fakty, a jak inne 
wrażenia festiwalowe? Jak 

najlepsze. „Zoom” działa bez 
zastrzeżeń. Wszystko się od-
było bez zgrzytów i napięć. 
Imprezie towarzyszyła at-
mosfera prawdziwego święta 
fanów kina. Rozmowy z go-
śćmi profesjonalnie i mądrze 
prowadzili Lech Moliński i 
Łukasz Maciejewski. Wielo-
krotnie w ich trakcie padała 
nazwa naszego miasta. Na 
pewno smaczkiem był jego-
mość w seledynowym dresie 
i klapkach, który z ręką w 
kieszeni zadał serię dziwnych 
pytań Lechowi Majewskiemu. 
Z drugiej strony, uczestniczka 
festiwalu, podczas dzielenia 
się refleksjami po filmie, „Inte-
rior” wzruszyła się i popłynęły 
łzy. To wszystko przekonu-
je, że jeśli komuś bliskie jest 
poznawanie ludzi, świata i 
sztuki, musi tu być. Już za 
niespełna rok kolejna edycja i 
kolejne emocje.

Piotr Bogdański

Ot takie hasło wymyślili 
sobie artyści prezentujący 
swoje prace w Wałbrzychu. 
Chwała Centrum Ceramiki 
Unikatowej w Starej Kopal-
ni, że stale rozszerza swoją 
współpracę. Tym razem w 
przestrzeniach obiektu po-
jawiły się prace studentów 
z warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych . Pod hasłem 
„Dekada ognia” prezentują 
ceramiczne rzeźby i obiekty 
wykonane przez absolwen-
tów i uczestników Akademii 
Otwartej oraz pracowników 
Pracowni Ceramiki Wydziału 
Rzeźby na ASP w Warszawie 

pod kierownictwem prof. 
Stanisława Bracha. 

Okoliczności wystawy, któ-
rej wernisaż odbył się pod 
koniec lutego, są szczegól-
ne. Jest to podsumowanie 
ostatnich 10 lat działalności 
pracowni z udziałem ponad 
50 artystów. Wiecie, jeśli pod-
sumowanie, to musi być coś 
ważnego i wartościowego 
pod względem artystycznym. 
I jest! Dlatego zapraszamy do 
Starej Kopalni, by obejrzeć 
prace studentów. Wystawa 
czynna będzie do 16 maja, 
wstęp na nią jest bezpłatny.   

Red

KULTURA

Zoom na dobre kino
Entuzjaści dobrego kina, przez cały miniony ty-
dzień, przeżywali niezwykłe chwile dzięki 130 fil-
mom prezentowanym w ramach 23 Festiwalu Fil-
mowego „Zoom Zbliżenia”. Organizatorzy nie tylko 
zadbali o ekscytujący zestaw pokazywanych ob-
razów, ale też o spotkania z ich twórcami. Wśród 
nich był światowej sławy artysta Lech Majewski.

Dekada 
z ogniem 

Uspokajamy, nie będziemy pisać 
o żadnych piromanach, wszak 
to dział kulturalny, więc musimy 
trzymać poziom. Chodzi tylko o 
wystawę w Starej Kopalni, odby-
wającą się pod tytułem „Dekada 
ognia”. 
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 » Festiwalowi w Jeleniej Górze 
towarzyszyła atmosfera 

prawdziwego święta fanów 
kina. Jednym z gości był 

Łukasz Simlat  

jewskiego, nagrodzonych i 
nominowanych do Oscarów 
„Boże ciało” Jana Komasy i 

„Parasite” Bonga 
Joon-ho. Poja-
wiły się również 
obrazy reprezen-

tujące takie kraje 
jak Czechy, Słowa-

cja, Ukraina, Włochy 
– „Malowany ptak” 

Vaclava Marhoula, „Tłu-
macz” Martina Sulika, 
„Tommaso” Abla Ferrary, 

„Człowiek, który zaskoczył 
wszystkich” Natashy Merku-F
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W drugiej edycji festiwalu 
zobaczycie:

- Ślad – ten bluesowy kwiat 
dopiero wyrasta, ale brzmi 
cudnie, to laureaci Grand Prix 
pierwszej edycji, współczesny 
autorski projekt.

- Śląską Grupę Bluesową 
– to oni tworzyli polskiego 
bluesa, grają z sobą już 50 lat 
(!!!), a to właśnie prawda blu-
esa na najwyższym poziomie. 

- Anię Rusowicz – projekt 
„Przebudzenie”, a to zarówno 
muzycznie, jak i tekstowo 
kwintesencja wiosny, czyż 
nie o to chodzi, aby się prze-
budzić? Uwaga! Koncert od-
będzie się w dzień urodzin 
artystki. Przyjdźcie nie tylko 
posłuchać, ale i zaśpiewać 
„Sto lat!” dla Ani.

- .Nowe – koncert oraz So-
nar Soul, Rad74Nnice, Under-
ground House Music Therapy 
– dj’skie sety w A’Propos. 
Fantastyczne klubowe granie. 
Nowy wiosenny powiew na 
muzycznej scenie. Radość, 
witalność, ekspresja.

-  Power of  the Horns 
Ensemble – Piotra Dama-
siewicza. „Power of the 
Horns są zdolni porwać 
publiczność każdego festi-
walu od imprez jazzowych 
po Open’era – od morza do 
Tatr i oby na każdym miej-
scu kuli ziemskiej” – pisał 
Kajetan Prochyra na łamach 
Jazzarium.

Szczegółów szukajcie na 
plakatach! 

Red

WAŁBRZYCH
WOK

14.03, 9.00 – „Zmapuj Siebie” – warsztaty, WOK na terenie Starej 
Kopalni, ul. Wysockiego
14.03, 18.00 – Wernisaż Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK pt. 
„Moja fotografia, moja historia”, WOK na terenie Starej Kopalni/
Multimedialna, Galeria Obrazu, ul. Wysockiego

15.03, 9.00 – „Zmapuj Siebie” – warsztaty, WOK na terenie Starej 
Kopalni, ul. Wysockiego
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI

DLA DZIECI
14.03, 10.00 – Wałbrzyskie Wróbelki, Multimedialna Filia Bibliotecz-
na, Podzamcze
DLA MŁODZIEŻY:
14.03, 11.00 – Młodzi Cyfrowi, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, 
Piaskowa Góra
DLA RODZIN
12.03, 16.00 – Klub Czytających Rodzin, Filia nr 5 z oddziałem 
dziecięcym, Sobięcin
PROJEKCJE FILMOWE
10.03, 17.00 – Seans pod Atlantami, Dział Zbiorów Audiowizualnych, 
Śródmieście

12.03, 16.00 – Seans na piaskach, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, 
Piaskowa Góra
TEATR DRAMATYCZNY

13.03, 19.00 – Spektakl „Wesele”
14.03, 19.00 – Spektakl „Wesele”
15.03, 18.00 – Spektakl „Wesele”
16.03, 19.00 – Jerzy Szaniawski „Ptak”, premiera Trzeciego Teatru

TEATR LALKI i AKTORA
10.03, 9.30 – Spektakl „Żabcia i Ropuch”
11.03, 9.30 – Spektakl „Żabcia i Ropuch”
12.03, 9.30 – Spektakl „Żabcia i Ropuch”
13.03, 9.30 – Spektakl „Żabcia i Ropuch”
15.03, 12.30 – Spektakl „Żabcia i Ropuch”
FILHARMONIA SUDECKA
13.03, 19.00 – Koncert symfoniczny – 4x 
waltornia, ul. Słowackiego
14.03, 19.00 – Koncert Marek Piekarczyk 
akustycznie, ul. Słowackiego
STARA KOPALNIA
10.03, 10.00 – Konferencja „Kariera jest 
kobietą”
13.03, 19.00 – Koncert Sokół-Eskimo Tour
14.03, 19.00 – Lemon akustycznie
AQUA-ZDRÓJ
15.03, 17.00 – Narodowy Balet Kijowski
ZAMEK KSIĄŻ
13.03, 20.00 – Nocne Zwiedzanie – piątek 
13!
14.03, 20.00 – Nocne Zwiedzanie Zamku 
Książ

15.03, 18.00 – Koncert Książęcej Orkiestry Salonowej
POZOSTAŁE WYDARZENIA

13.03, 18.00 – Otwarcie wystawy fotografii Rafała Guzika „Dzień 
Kobiety”, art. cafe „Pod Pretekstem”, ul. Rycerska
13.03, 19.00 – Rytuał mocy ze Sławomirem Sówką, event, Hotel 
Maria, ul. Wrocławska
14.03, 20.00 – Koncert Piotra Rejdy z zespołem, art. cafe „Pod Pre-
tekstem”, ul. Rycerska
15.03, 20.00 – Dzień św. Patryka z zespołem Drake, klub A’propos, 
ul. Wieniawskiego

BOGUSZÓW-GORCE
10.03, 16.00 – Warsztaty na Dzień Kobiet, Centrum Kulturalno-Kon-
gresowe „Witold”, ul. Traugutta

CZARNY BÓR
11.03, 17:00 – Dzień Sołtysa, 
B+CK, ul. Sportowa
13.03, 11:00 – Dolnośląski Kon-
kurs Recytatorski „Pegazik” (etap 
szkolny), B+CK, ul. Sportowa
14.03, 10.00 – Uniwersytet III 
Wieku: godz. 10:00 – wykład 
„Podatki oraz system fiskalny 
w Polsce” prof. Małgorzata 
Rutkowska, Politechnika Wro-
cławska, godz. 11:30 – „ABC 
Codziennej pielęgnacji” Justyna 
Stachowiak

SZCZAWNO-ZDRÓJ
12.03, 19.00 – Trio Boffelli Quar-
tet, Teatr Zdrojowy
14.03, 11.00 – Kiermasz odzieży 
i zabawek używanych, Słonecz-
na Polana

JEDLINA-ZDRÓJ
15.03, 17.00 – Koncert Quba 
Janicki „Intuitive Mathematics”, 
Zwolna

SCB
Fot. użyczone (materiały prasowe) 

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIEDZIEJE SIĘ CIEKAWIEDZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Zakwitnie 
festiwal 

Idzie wiosna, chce się śpiewać, 
tańczyć, słuchać dobrej muzy-
ki. Już niebawem nadarzy się 
ku temu okazja, ponieważ w 
Szczawnie-Zdroju i Wałbrzychu 
zakwitnie Spring Breakout Music 
Festival 2020. 
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Z jednej strony to prosta opowieść, z 
drugiej zaś przepełniona dużą dawką 
humoru. No bo jak tu się nie roześmiać 
oglądając historię przyjaźni żywioło-
wej Żabci i pesymistycznego Ropucha. 
Oboje  wspiera ją  s ię  w codz iennych 
sytuacjach i zmagają z kłopotami. Dzia-
łania zawsze inicjuje Żabcia. Po to, by 
podnieść na duchu swojego przyjacie-
la, służąc mu radą, pomocą i ciepłym 
słowem. 

Poznamy nie tylko dwójkę głównych 
bohaterów, ale również losy Ślimaka, 
co dba o figurę, Żółwia, który choć wie-

kowy dba o porządek, Muchę, produ-
kującą per fumy oraz polującego na nią 
Nietoperza. 

Spektakl „Żabcia i Ropuch” ma uświa-
domić najmłodszym odbiorcom, co w 
życiu jest naprawdę ważne. To historia 
nie tylko o przyjaźni i odpowiedzialności, 
ale także o odkrywaniu siły empatii i sza-
cunku, jakim powinniśmy darzyć drugiego 
człowieka. 

Bilety: 19 zł – normalny, 17 zł – ulgowy 
(dzieci do 12. roku życia). Kup bilet on-line na 
bilety.teatrlalek.walbrzych.pl

Red

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
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R e ż y s e r u j e  W o j t e k 
Klemm, artysta o polskich 
korzeniach na stałe miesz-
kający w Zurychu. Klemm, 
wraz ze współpracowni-
kami i zespołem, pragnie 
zapytać, czy świat przed-
stawiony u Wyspiańskiego 
nie jest stracony, nim się 
rozpoczął?

Wesele jest obrzędem po-
łączenia przeciwstawnych sił 
w celu wytworzenia czegoś 
nowego; ich przemiany. Po 
zaślubinach następuje rado-

sne świętowanie, zespolenie 
wynikające z obowiązku 
wobec małżonków. Jesteśmy 
świadkami miłości, która 
pragnie narodzin. Wieko-
pomne „Wesele” Wyspiań-
skiego odnosi się do obrzędu 
zaślubin, opowiada jednak 
zupełnie inną historię. Dla-
czego biesiadnicy pragnąc 
radosnej przemiany, zamie-
rają w chocholim tańcu? 
Dlaczego u Wyspiańskiego 
to niezwykłe święto budzi 
demony i sprowadza na 

nieświadomą społeczność 
zagładę?

Pozostając w kontekście 
polskości, narodowego mitu 
i historycznych odczytań dra-
matu, twórcy stawiają znak 
równości pomiędzy weselem 
a stypą. „Wesele” jest dla nich 

przede wszystkim opowieścią 
o plemieniu, które poświęca 
miłość, by nakarmić wygłod-
niałe bóstwa. Wszyscy tutaj 
pragną krwi.

Premiera spektaklu odbyła 
się w listopadzie 2019 roku 
w ramach uroczystych obcho-

dów 55-lecia Teatru Drama-
tycznego w Wałbrzychu.

Stanisław Wyspiański 
„Wesele” reż. Wojciech Klemm

13.03 / godz. 19:00 / Duża 
Scena

14.03 / godz. 19.00 / Duża 
Scena

15.03 / godz. 18:00 / Duża 
Scena

Kup bilet on-line na http://
bilety.teatr.walbrzych.pl. Re-
zerwacja i informacja: Biuro 
Współpracy z Publicznością, 
tel. 74 648 83 01 (do 03).

Red
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Wszyscy tutaj pragną krwi 
Doskonale zdajemy 
sobie sprawę, że dla 
wielu „Wesele” to wy-
łącznie Wyspiański. 
Jeśli wybierzecie się 
w ten weekend do Sza-
niawskiego w Wałbrzy-
chu, obejrzycie spek-
takl, który jest próbą 
opowiedzenia tekstem 
pisarza o obecnej pol-
skiej rzeczywistości. 

Żeby żyło się lepiej 
W najbliższą niedzielę (15 marca, godz. 12:30) 
widzimy się w Teatrze Lalki i Aktora w Wał-
brzychu. Zabierzcie swoje pociechy na sztukę 
„Żabcia i Ropuch” w reż. Marty Kwiek. Spektakl 
dedykowany jest dzieciom w wieku 3+. 
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 » Dla twórców „Wesele” jest opowieścią 
o plemieniu, które poświęca miłość, by 

nakarmić wygłodniałe bóstwa

Jeśli wybierzecie się 
w ten weekend do Sza-
niawskiego w Wałbrzy-
chu, obejrzycie spek-

Jeśli wybierzecie się 
w ten weekend do Sza-
niawskiego w Wałbrzy-
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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:
1 - ma swój dzień, a każdy widzi jaki jest
2 - jak but pod pachami
4 - afrykański uniform królewski
6 - opowieść w oknie
7 - położony blisko ulubionego sprzętu 
sportowego najmłodszych, niezbędny 
element wyposażenia wędkarza
8 - samotny ubaw dla duszy
9 - przestawione naczynia nad Bałtykiem
10 - nieduzi w Afryce na Saharze

Pionowo:
1 - w każdym samochodzie 
i w niektórych łazienkach
3 - powodowana brakiem oświaty 
uwaga nocnych motyli
4 - nieprodukowany samochód albo 
słodkowodna ryba
5 - dobrze się zastanów na południowym 
wschodzie nad Sanem

Poziomo:
1 – słoneczny w Słowenii, zie-
lony w słoiku - koper
3 – podwójne pieczywo do 
papierosa - bibułka
4 – odwrotna do karpia tyka dla 
wprawy - praktyka
5 – ulubiony zbój kierowców 
- Janosik
6 – posiada żona Ryszarda 
a również rozwesela i leczy - 
marycha
8 – górskie ciasto - karpatka
10 – potraktuj ogniem to jesien-
ne okrycie - palto

Pionowo:
1 – posiłek z wciśniętą do środ-
ka połówką egzotycznych wysp, 
piętnowany przez większość 
społeczeństwa szczególnie w 
czasie wojny - kolaboracja
2 – nie naleje z niewypełnione-
go naczynia - Salomon
3 – lokal gastronomiczny z 
zabawą taneczną, a w Ameryce 
czarny, zimowy śpioch - baribal
7 – europejskie jezioro właści-
we dla bokserów - Garda
9 – margaryna, co odbija - 
palma

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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2. PIASKOWA GÓRA,*2 POKOJE* 42M2*3 PIĘTRO*
ROZKŁAD 145 000ZŁ

3.BIAŁY KAMIEŃ , 77M2, 2 POZIOMY, 3 POKOJE,
OGRZEWANIE GAZOWE 199 000ZŁ

4. BIAŁY KAMIEŃ , 99 M2 , 2 PIĘTRO, OGRÓDEK,
OGRZEWANIE GAZOWE 179 000ZŁ

5. SZCZAWNO-ZDROJ, 27M2, DO
 ODŚWIEŻENIA 92 000 ZŁ

 
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

CENTRUM* 2 POKOJE 44M2* OKOLICE PLACU
TEATRALNEGO* OGRZEWANIE GAZOWE 105 000 ZŁ

1.
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Siatkówka to dla mnie... przygoda mojego życia.
Wzruszam się gdy... widzę chore dzieci.
Nie lubię… łazanek.
Jeśli wakacje to... Chorwacja.
Fascynuje mnie... drugi człowiek.
Ostatnio przeczytałem… ,,Nie ma” Mariusza Szczygła.
Nie mogę obyć się bez... pracy.
Moja partnerka musi być... taka, jaką mam od 26 lat.
Moja życiowa maksyma brzmi... ,,Zarażaj optymizmem 

innych ludzi”.
Za kilka lat będę... mam nadzieję tak szczęśliwy jak 

dziś. 
ToP

Tam są ludzie kochający 
góry i wiedzący, jak się robi 
podobne wydarzenia. Bo są 
one zorganizowane perfek-
cyjnie. Nie dowierzacie, że 
tak jest? No to szykujcie tury-
styczną odzież, dobre obuwie 
i startujcie latem. Na zimową 
wędrówkę już za późno, bo 
VIII edycja Sudeckiej Żylety 
odbyła się pod koniec lutego. 

Padł w niej rekord frekwen-
cji. Na szlak wyruszyło 640 
osób, a limit zapisów 
określono na 700. 
Wszystkie pakiety 
zostały sprzedane, 
a tych kilkadziesiąt 
osób, które nie po-
jawiły się na star-
cie, niech żału-
je. Wygrze-
b a l i ś m y 
gdzieś in-
formację, 
że pakiet 
s t a r -
t o w y 
wysta-

wiony w tegorocznej Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy poszedł za 760 zł. 
Normalnie można było stać 
się jego posiadaczem za 70 zł.  

Pamiętamy, gdy w pierw-
szej edycji zapisało się jakieś 
50 osób. Niektórzy kręcili 
nosem. Po co to komu? Mało 
ludzi startuje? Organizatorzy 
byli przekonani, że za 2-3 
lata piechurów przybędzie i 
to znacznie. W drugiej edycji 
można ich było naliczyć 204, 
a w czwartej wystartowało już 

400 osób. Opłaciło się być 
cierpliwym, bo dziś „ludzie 
gór” nie wyobrażają sobie 

dwóch miesięcy w 
roku bez Sudec-

kiej Żylety.   
W  t e -
gorocz-

n e j , 
zimo-
w e j 

e d y c j i 
54-kilometrową, 
górską  t rasę 
pr zeszło 545 
p i e c h u r ó w. 
C z e k a ł y  n a 
nich odcinki z 
prawie 3 tys. 

metrów przewyższeń. Błoto, 
lód i śnieg, strome wejścia 
m.in. na Włodarz (811 m), 
czeski Ruprechticki Szpiczak 
(880 m), Waligórę (933 m),  
Rogowiec (870 m), Borową 
(853 m) oraz równie strome 
zejścia stanowiły wielkie wy-
zwania. Ale o to przecież w 
tej zabawie chodzi. Wrócić 
na metę wyczerpanym, spo-
conym, umorusanym od stóp 
do głów, ale szczęśliwym z 
pokonania „Żylety”. Na trasie 
uczestnicy maratonu mijali 
5 punktów kontrolnych, na 
których zbierali pieczątki oraz 
punkt żywieniowy. Limit czasu 
na pokonanie trasy wynosił 
19 godzin. 

Jeszcze jedno jest w tym 
wszystkim istotne. Od kilku 
edycji organizatorzy „Sudec-
kiej Żylety” dbają o środo-
wisko naturalne. Wpro-
wadzają ograniczenia w 
używaniu plastiku, zna-
kują trasy materiałami 
wielokrotnego użytku, 
zachęcają piechurów 
do wspólnego organi-
zowania przyjazdów do 
Głuszycy, a także rozdają 
napoje w puszkach podda-
wanych później recyclingowi. 

Na koniec ważna rzecz. Or-
ganizacją wydarzenia kolejny 
raz zajęło się Stowarzyszenie 
Przyjaciół Głuszycy i gmina 
Głuszyca.               ToP

SPORT

Marsz ostry jak żyleta 
Pomyślelibyście, że Sudecka Żyleta tak się roz-
winie?! Edycje zimowa i letnia, setki uczest-
ników, wyczerpane limity. Istne szaleństwo. 
Bardzo dobrze, że taka impreza odbywa się w 
Głuszycy. Bo to idealne miejsce.  

 » Istne tłumy na starcie 
ósmej edycji „Żylety”
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Poznajmy się… 
To już naprawdę koniec 
i truskawka na torcie, 
którą stał się… szkolenio-
wiec II-ligowego Chełm-
ca Wodociągi Wałbrzych 
Marek Olczyk. Wcześniej 
poznaliście bliżej siatkar-
ki, dziś człowieka, który 
nimi kieruje z ławki tre-
nerskiej. Poznajmy się… 
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prawie 3 tys. 

osób, a limit zapisów 
określono na 700. 
Wszystkie pakiety 
zostały sprzedane, 
a tych kilkadziesiąt 
osób, które nie po-
jawiły się na star-
cie, niech żału-
je. Wygrze-
b a l i ś m y 
gdzieś in-
formację, 
że pakiet 
s t a r -
t o w y 
wysta-

można ich było naliczyć 204, 
a w czwartej wystartowało już 

400 osób. Opłaciło się być 
cierpliwym, bo dziś „ludzie 
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górską  t rasę 
pr zeszło 545 
p i e c h u r ó w. 
C z e k a ł y  n a 
nich odcinki z 
prawie 3 tys. 
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m.in. na Włodarz (811 m), 
czeski Ruprechticki Szpiczak 
(880 m), Waligórę (933 m),  
Rogowiec (870 m), Borową 
(853 m) oraz równie strome 
zejścia stanowiły wielkie wy-
zwania. Ale o to przecież w 
tej zabawie chodzi. Wrócić 
na metę wyczerpanym, spo-
conym, umorusanym od stóp 
do głów, ale szczęśliwym z 
pokonania „Żylety”. Na trasie 
do głów, ale szczęśliwym z 
pokonania „Żylety”. Na trasie 
do głów, ale szczęśliwym z 

uczestnicy maratonu mijali 
5 punktów kontrolnych, na 
których zbierali pieczątki oraz 
punkt żywieniowy. Limit czasu 
na pokonanie trasy wynosił 
19 godzin. 
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jawiły się na star-
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można ich było naliczyć 204, 
a w czwartej wystartowało już 

400 osób. Opłaciło się być 
cierpliwym, bo dziś „ludzie 
gór” nie wyobrażają sobie 

dwóch miesięcy w 
roku bez Sudec-

kiej Żylety.   
W  t e -
gorocz-

e d y c j i 
54-kilometrową, 
górską  t rasę 
pr zeszło 545 
p i e c h u r ó w. 
C z e k a ł y  n a 
nich odcinki z 
prawie 3 tys. 

wysta-wysta-
 » Burmistrza 
Głuszycy Romana 
Głoda nie mogło 
zabraknąć na 
trasie

Jeszcze jedno jest w tym 
wszystkim istotne. Od kilku 
edycji organizatorzy „Sudec-
kiej Żylety” dbają o środo-
edycji organizatorzy „Sudec-
kiej Żylety” dbają o środo-
edycji organizatorzy „Sudec-

wisko naturalne. Wpro-
wadzają ograniczenia w 
używaniu plastiku, zna-
kują trasy materiałami 
wielokrotnego użytku, 
zachęcają piechurów 
do wspólnego organi-
zowania przyjazdów do 
Głuszycy, a także rozdają 
napoje w puszkach podda-
wanych później recyclingowi. 

Na koniec ważna rzecz. Or-
ganizacją wydarzenia kolejny 
raz zajęło się Stowarzyszenie 
Przyjaciół Głuszycy i gmina 
Głuszyca.               ToP F
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 » Uczestnicy posilają się na 
punkcie żywieniowym
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Mniej niż pół minuty do 
końcowej syreny. Grzegorz 
Kulka przymierzył zza łuku z 
zimną krwią, Górnik odskoczył 
na 80:76 i moment później 
cieszył się z cennej wyjazdo-
wej wygranej na Podkarpa-
ciu. Ten tekst nie jest jednak 
o „Kuli”, który od początku 
sezonu stanowi o sile biało-
-niebieskich. 

O Karola Kamińskiego wał-
brzyski klub zabiegał bardzo 
długo. Latem się nie udało. 
Wyróżniającego się koszyka-
rza I ligi przechwycił ekstra-
klasowy Trefl Sopot. Rzucający 
wrócił więc na Wybrzeże, 
niedaleko rodzinnego Tczewa. 
Na plażę chodził zapewne 
rzadko, ale na parkiecie też 
nie można było go dostrzec. 
W Treflu, przyspawany do 
ławki rezerwowych, zamykał 
skład. W styczniu o zapo-
mnianym już nieco Kamińskim 
przypomniał sobie Górnik. 
Tym razem strony doszły do 
porozumienia. Karol trafił pod 

Chełmiec z ekstraklasy, czyli, 
według fanów, z miejsca miał 
zapewnić jakość i obok Kulki, 
którego latem zastępował w 
Treflu, prowadzić biało-niebie-
skich do wygranych.

Pierwsze kilka meczów Ka-
mińskiego w Górniku trudno 
jednak określić „wejściem smo-
ka”. To raczej wejście po cichu, 
na palcach, w środku nocy, gdy 
zapomniałeś kluczy i musisz 
dzwonkiem obudzić współ-
mieszkańców, by otworzyli ci 
drzwi. 23-latek rozpoczął nieco 
zagubiony, potrzebował czasu, 
by zgrać się z kolegami. Niepo-
kój wśród kibiców zakiełkował 
w meczu numer trzy, gdy w 
starciu z Księżakiem jego próba 
zza łuku nie dofrunęła nawet 
do obręczy. Potem wydawało 
się, że nowy nabytek złapał 
rytm. W Krośnie nasi dostali 
łupnia, ale Kamiński zano-
tował 22 „oczka” (4/4 za 3). 
Następnie, w meczu z Opolem, 
dodał solidne 13 punktów i 8 
zbiórek. W próbie generalnej, 

czyli derbach z WKK Wrocław, 
znowu była zniżka (5 punktów, 
2/6 z gry). Fanatycy zapamię-
tali głównie jego cztery straty, 
w tym dwie, gdy po prostu 
nie złapał piłki w prostych 
sytuacjach. W Łańcucie Karol 
trafił ledwie 1 z 8 prób i, po-
dobnie jak z Księżakiem, jeden 
z rzutów z dystansu zanotował 
pusty przelot. Grupa hejterów 
w sieci przejęła pałeczkę, wy-
rabiając sobie o Kamińskim 
niepochlebne zdania: „to jakiś 
żart”, „nic nie wnosi”, „nie-
udany zawodnik”, „nr #5 w 
leginsach”.

Kibice w Wałbrzychu są 
wyjątkowo wymagający. Od 
koszykarzy oczekują poświę-
cenia i widocznych gołym 
okiem efektów ich pracy. Trud-
niej mają przyjezdni, tacy jak 
Kamiński, którym zdarza się 
walczyć o minuty na parkiecie 
z wychowankami Górnika, tak 
istotnymi dla fanów. Przykład? 
Derby we Wrocławiu i chóral-
ny zaśpiew, domagający się 

Damiana Durskiego na 
boisku.

Ok, wywodzący się z 
Tczewa zawodnik stał 
się poniekąd definicją 
nierówności, ale stawia-
ny przy nim krzyżyk jest 
przedwczesny. To 
przecież do-
bry obrońca, 
na początku 
znajomości z 
klubem, z cha-
rakterem miasta, z 
kibicami. Na cało-
ściową weryfika-
cję jego posta-
wy przyjdzie 
czas po sezo-
nie. W meczu 
z Sokołem, po 
któr ym mu 
s i ę  mocno 
o b e r w a ł o 
z powodu 
kolejnych 
niecelnych 
r z u t ó w , 
miał też dobre 

momenty. Zapamiętałem jego 
przechwyt w obronie i poda-
nie w kontrze do Damiana 
Cechniaka, kończącego akcję 
„dwa plus jeden”. Przecież 
liczymy na niego głównie w 
play-off. W powieści Doroty 

Terakowskiej „Tam, gdzie 
spadają anioły” padają 
słowa: „Znajomość 
przyszłych zdarzeń 
odbierałoby życiu ele-

ment najciekawszy: 
tajemnice”. Nie 
mamy pewności, 
co wydarzy się w 
dalszej części se-
zonu. Niech Karol 
stanie się naszą ta-

jemnicą. Nieodkrytą, 
intrygującą. Dajmy 
mu szansę. Pozwól-
my się zaskoczyć.

Rawlplug Sokół 
Łańcut – Górnik 
Trans.,Eu Wałbrzych 
7 8 : 8 1  ( 1 9 : 1 6 , 
1 6 : 2 3 ,  1 7 : 2 5 , 
26:17)

Górnik Trans.eu: 
Kulka 21, Cech-
niak 18, Pieloch 
12, Zywert 12, 
Jakóbczyk 9, 
Kamiński 5, Ko-
perski 3, Wró-
bel 1, Durski 
0, Glapiński 
0, Ratajczak 
0. 
Dominik Hołda
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 » Latający Kamil Zywert

Historia pewnej znajomości
I liga: Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych pokonali na wy-
jeździe Rawlplug Sokół Łańcut 81:78, umacniając się na pozy-
cji lidera rozgrywek. 

Damiana Durskiego na 

Ok, wywodzący się z 
Tczewa zawodnik stał 
się poniekąd definicją 
nierówności, ale stawia-
ny przy nim krzyżyk jest 
przedwczesny. To 
przecież do-
bry obrońca, 
na początku 
znajomości z 
klubem, z cha-
rakterem miasta, z 
kibicami. Na cało-
ściową weryfika-
cję jego posta-
wy przyjdzie 
czas po sezo-
nie. W meczu 
z Sokołem, po 
któr ym mu 
s i ę  mocno 
o b e r w a ł o 
z powodu 
kolejnych 
niecelnych 
r z u t ó w , 
miał też dobre 

Cechniaka, kończącego akcję 
„dwa plus jeden”. Przecież 
liczymy na niego głównie w 
play-off. W powieści Doroty 

Terakowskiej „Tam, gdzie 
spadają anioły” padają 
słowa: „Znajomość 
przyszłych zdarzeń 
odbierałoby życiu ele-

ment najciekawszy: 
tajemnice”. Nie 
mamy pewności, 
co wydarzy się w 
dalszej części se-
zonu. Niech Karol 
stanie się naszą ta-

jemnicą. Nieodkrytą, 
intrygującą. Dajmy 
mu szansę. Pozwól-
my się zaskoczyć.

Rawlplug Sokół 
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7 8 : 8 1  ( 1 9 : 1 6 , 
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Kamiński 5, Ko-
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bel 1, Durski 
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0, Ratajczak 
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jeździe Rawlplug Sokół Łańcut 81:78, umacniając się na pozy-

miał też dobre 

 » Grzegorz Kulka swoją „trójką” w końcówce meczu 
przygwoździł „Sokoły”
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