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

WAŁBRZYCH, UL. LUBELSKA 1
TEL. 789 218 008,  509 892 436   |   WWW.PROMEDICA24.PL

ZAPEWNIAMY BEZPIECZNĄ PRACĘ
I WYSOKIE ZAROBKI!
PODEJMIJ PRACĘ OPIEKUNA SENIORÓW W NIEMCZECH

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
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Czy wiesz, że…
W Wałbrzychu przez dzie-

siątki lat działał jeden z 
najlepszych amatorskich 
teatrów poezji w Polsce? Te-
atr ten powstał w 1958 roku 
przy Technikum Górniczym, 
jako zespół żywego słowa, 
ale już w następnym roku 
przybrał znaną wszystkim 
nazwę „Kleks”. Jego twór-
cą, reżyserem, scenarzystą, 
a nawet scenografem był 
Zdzisław Adamczyk. Pro-
gram „Kleksa” oparto na 
literaturze staropolskiej i 
poezji ludowej. Teatr orga-
nizował raz w roku, w wał-
brzyskim ratuszu, „Jesienne 
Firleje” oparte na staro-
polskiej satyrze, fraszce i 
dowcipie. Na początku lat 
80. twórca teatru wycofał 
się z życia artystycznego, a 
w konsekwencji teatr został 
rozwiązany.

Na koniec jeszcze wyja-
śnienie. W zeszłym tygodniu 
popełniliśmy błąd. Opubli-
kowaliśmy tylko nowe zdję-
cie w rubryce „Czy wiesz, 
że”, ale tekst „poszedł” już 
stary. Dziś nadrabiamy to 
niedociągnięcie.  

Piotr Frąszczak

FAKTY
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WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘ

WYLUZUJ! WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘUŚMIECHNIJ SIĘ

POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 19.05
Temp. 18/6 
zachmurzenie duże 

Środa 20.05 
Temp. 16/6 
zachmurzenie małe

Czwartek 21.05
Temp. 17/6 
słonecznie

Piątek 22.05 
Temp. 20/7
słonecznie
 
Sobota 23.05 
Temp. 16/6 
zachmurzenie małe

Niedziela 24.05
Temp. 16/7
przelotne opady

Poniedziałek 25.05 
Temp. 17/7 
przelotne opady
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Cały czas dostajecie do rąk 
tygodnik WieszCo o objęto-
ści 20 stron. Czyli porządną 
gazetę, w której są wszyst-
kie wasze ulubione rubryki. 
Te, do których zdążyliśmy 
was przyzwyczaić. Zwięk-
szyliśmy też liczbę punk-
tów kolportażu. Dokładne 
adresy znajdziecie poniżej. 
Przypominamy, że jesteśmy 
m.in. w OK Centrum, gdzie 
siedzibę mają zarówno re-
dakcje WieszCo, jak i portalu 
WałbrzychDlaWas, a także w 
Biedronkach na Podzamczu – 
przy ul. Wieniawskiego i Al. 
Podwale. Cały czas możecie 
nas także czytać w sieci pod 
adresem: www.wieszco.pl.      

Tu nas znajdziecie (aktu-
alne punkty dystrybucji)
WAŁBRZYCH
- Stara Kopalnia
- Muzeum Porcelany 
- Biblioteka pod Atlantami
- Biuro Obsługi Klienta UM w Wał-
brzychu
- OK Centrum przy ul. Mazowieckiej 
3 (przed redakcją tygodnika Wiesz-
Co i portalu WałbrzychDlaWas)
- Sporting – sklep ul. Długa
- Mazbud – Hurtownia Materiałów 
Budowlanych
- PSD Gazetka (Nowe Miasto, ul. 
Piłsudskiego 39)
- Sklep „Oh Karol, Chemia z Nie-
miec” (Stary Zdrój, ul. Armii Krajowej 
39)
- Sklep „Oh Karol, Chemia z Nie-
miec” (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 Tobol-
ska 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. Strzegom-
skiej 6 w Kozicach 
- Sklep „Optima” przy ul. Basztowej 
37d na Podzamczu 

- Sklep Ogólnospożywczy „U Joli” 
przy ul.11 Listopada 180 na Nowym 
Mieście
- Sklep Ogólnospożywczy „Bartex” 
przy ul. Świdnickiej 65 na Rusinowej
- Sklep ABC przy aptece przy ul. 
Głuszyckiej 82 na Rusinowej
- Sklep „KA-HA” przy ul. Krzywouste-
go 31 na Gaju
- PHU „Plus” przy ul. Grota Rowec-
kiego 20 na Piaskowej Górze
- „Techtron”, naprawa komputerów, 
kwiaciarnia przy ul. Konopnickiej 5 
w Śródmieściu
- Sklep Wielobranżowy przy ul. 
Baczyńskiego 17a na Konradowie 
BOGUSZÓW-GORCE
- Sklep „U Reni” przy ul. Krakow-
skiej 8 
- Sklep spożywczo-przemysłowy 
przy ul. Reymonta 20 
- „WIM” przy pl. Odrodzenia 2 

JEDLINA-ZDRÓJ
- Budynek urzędu miejskiego
- Punkt Lotto przy ul. Piastowskiej 3
- Sklep spożywczo-przemysłowy 
przy ul. Noworudzkiej 18 
CZARNY BÓR
- Budynek urzędu gminy
- Sklep ogólnospożywczy przy ul. 
Głównej 10A
GŁUSZYCA
- Kiosk Lotto
MIEROSZÓW
- Sklep spożywczy Wiesław Wielgus
STARE BOGACZOWICE
- Budynek urzędu gminy
- Chwaliszów – sklep spożywczy
- Struga – sklep spożywczy
- Sklep wielobranżowy „Rarytas” 
przy ul. Głównej 128 
SZCZAWNO-ZDRÓJ
- sklep „Modna rodzinka”, prasa, 
chemia z Niemiec (ul. Solicka 5)
- sklep „Zdrowa żywność” (ul. Kole-
jowa 30, przy rondzie) 
WALIM
- Sklep PHU Darek przy ul. Długiej 4
- Sklep spożywczo-przemysłowy w 
Jugowicach przy ul. Głównej 29a
- Sklep spożywczy w Zagórzu Ślą-
skim przy ul. Głównej 18 

Dbamy, żebyście dostali dobrą gazetę 
Kolporterów wprawdzie jeszcze nie wypuściliśmy na ulice, ale w tym ty-
godniu postanowiliśmy wydrukować więcej gazet. Zwiększyliśmy nakład 
o 2 tys. egzemplarzy. Specjalnie dla was, żebyście nie mieli problemów 
ze znalezieniem tygodnika WieszCo.  
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Fajną akcję wymyśliło nie-
dawno kilka podmiotów z 
Wałbrzycha. Nie musieli nas 
długo przekonywać, żebyśmy 
nagłośnili temat. No to nagła-
śniamy.

Na przełomie maja i czerwca 
kilka lokalnych firm (Taxi BIS, 
Salon Fryzjerski „u Rudej”, 
Restauracja&Hotel „A’Propos”) 
we współpracy z koszykarskim 
klubem Górnik Trans.eu Wał-
brzych rusza ze wspólną akcją. 
Dzięki niej każdy z was będzie 
mógł wesprzeć nasze schro-
nisko dla zwierząt, ale przy 
okazji też pomóc wałbrzyskim 
firmom. Przewracacie oczami 
ze zniecierpliwienia? Chwila, 
przeczytajcie szczegóły, a zro-
zumiecie, że tego w mieście 
jeszcze nie było.  

Akcja potrwa od 22 maja 
do weekendu 20-21 czerwca. 
Po pierwsze, Restauracja&Ho-

tel „A’Propos” będzie w tym 
czasie prowadzić sprzedaż 
„pizzy kibica”. Stąd zaangażo-

wanie koszykarskiego Górni-
ka. Kucharze wymyślili, że na 
„placek” złożą się: specjalne 

ciasto romańskie A’propos, 
sos pomidorowy, mozzarella, 
salami, grillowana papryka i 

cebula. Nam już ślinka leci, a 
wam? Możecie ją zamówić na 
miejscu lub „na wynos”. Za 
pizzę zapłacicie jedynie 25 zł, 
a z każdej sztuki 7 zł A’Propos 
przekaże do schroniska. Po-
nadto Taxi BIS i Salon Fryzjerski 
„u Rudej” przekażą łącznie 40 
voucherów na swoje usługi o 
wartości 20 zł każdy, a połowa 
dochodu z ich sprzedaży rów-
nież trafi do czworonogów. Jak 
ma to działać? 

Każdy voucher jest warty 20 
zł, z czego 10 zł trafi na konto 
schroniska, a 10 zł na pokrycie 
kosztów taksówkarzy i salonu 
fryzjerskiego. Gdyby akcja cie-
szyła się dużą popularnością, 
obie firmy są w stanie przeka-
zać większą ilość voucherów. 

Jeśli chcecie wspomóc schro-
nisko, musicie skontaktować 
się z korporacją lub salonem 
przez profil na Facebooku. 

Złożyć zamówienie na voucher, 
który kupicie na dwa sposoby. 
Za gotówkę w siedzibie obu 
firm lub realizując przelew na 
rachunek wskazany w wiado-
mości prywatnej na Facebo-
oku. W przypadku gdy klient 
wybierze drugą opcję, voucher 
otrzyma listem poleconym na 
wskazany adres. Po złożeniu 
zamówienia klient będzie miał 
48 godzin, żeby go odebrać 
bądź zrealizować przelew, aby 
nie blokować kolejki. Voucher 
wykorzystacie jeżdżąc taksów-
ką lub korzystając z salonu 
fryzjerskiego. Ma to wyglądać 
tak – jeśli cena usługi przekro-
czy 20 zł, klient dopłaci tylko 
pozostałą kwotę. Na przykład 
opłata za przejazd taksówką 
wyniesie 27 zł – pasażer wrę-
czy kierowcy voucher na 20 zł i 
dopłaci 7 złotych różnicy.  

Zebrane w ten sposób pie-
niądze trafią do Schroniska 
dla zwierząt w Wałbrzychu. 
Tam już  wiedzą, na co je 
przeznaczą. Placówka chce 
kupić obroże przeciwpchel-
ne/przeciwkleszczowe oraz 
specjalistyczną karmę dla 
zwierząt przewlekle chorych. 
Jeśli lubisz pizzę, jeździsz tak-
sówkami albo wybierasz się 
wkrótce ostrzyc, możesz przy 
okazji pomóc psom i kotom. 

Tomasz Piasecki

FAKTY / REKLAMA

Chcecie pomóc? Do dzieła!
Lubimy nagłaśniać takie akcje. Oj bardzo! Nie tylko dworujemy z in-
nych i śmiejemy się z siebie, ale gdy trzeba, włączamy się w poma-
ganie. I was do tego namawiamy. Niech dzięki tej akcji kilka psów 
lub kotów ze Schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu otrzyma pomoc.  
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7000 zł z ratą tylko 99 zł miesięcznie!

zł 99
by spełnić

marzenia!

z ratą tylko 99 zł miesięcznie!7000 zł z ratą tylko

kasastefczyka.pl 801 600 100
(koszt wg taryfy operatora)

Zapraszamy do placówki:

WAŁBRZYCH
ul. M. Konopnickiej 8/1A 
tel. 74 666 26 53, 607 401 211

Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. dla Pożycz-
ki na Nowe: Całkowita kwota kredytu wynosi 7007,00 zł. 
Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty 
kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 693 zł) 
wynosi 8%. Łączny koszt prowadzenia rachunku IKS w (ca-
łym) okresie kredytowania wynosi 1653,90 zł. Rzeczywista 
roczna stopa oprocentowania (RRSO): 14,96%. Czas obowią-
zywania umowy – 112 miesięcy, 111 miesięcznych rat rów-
nych: 97,82 zł oraz ostatnia, 112. rata: 98,22 zł. Całkowita 
kwota do zapłaty: 12 610,14 zł, w tym odsetki: 3256,24 zł. 
RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Decyzja kredy-
towa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Przyjdź do Placówki Pośrednika Kredytowego umocowanego do 
dokonywania czynności faktycznych lub prawnych w imieniu i na 
rzecz SKOK Stefczyka związanych z przygotowaniem, oferowaniem 
lub zawieraniem umów o kredycie konsumenckim oraz do czynno-
ści niezbędnych do wykonywania zawartych umów. Pośrednik Kre-
dytowy Stefczyk Finanse-Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdyni, przy
ul. Legionów 126-128. KRS w SR Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII WG KRS, 
KRS 0000427715, kapitał zakładowy: 252.603.905,00  zł (wpłacony
w całości), NIP 586-227-79-20.

RRSO: 14,96%

Rata zł
miesięczniemiesięcznie

99
by spełnić

marzenia!

wystarczy,

Złóż wniosek na stronie, zadzwoń 
do placówki lub pod nr801 600 100 (koszt według taryfy operatora)
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 » Macie idealną 
okazję, aby wspomóc 

wałbrzyskie schronisko 
dla zwierząt
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Urodził się 27 sierpnia 1934 roku w Wi-
cyniu (archidiecezja Lwów). W latach 1955-
1960 studiował teologię w Metropolital-
nym Wyższym Seminarium Duchownym we 
Wrocławiu. Święcenia diakonatu otrzymał 
9 sierpnia 1959 roku. Święcenia kapłańskie 

przyjął 14 sierpnia 1960 roku w katedrze 
wrocławskiej z rąk księdza biskupa Andrze-
ja Wronki. Jako wikariusz posługiwał w 
parafiach: pw. Świętych Aniołów Stróżów 
w Wałbrzychu (1960-1964), pw. św. Boni-
facego we Wrocławiu (1964 -1966), pw. 

św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w 
Wałbrzychu (1966 -1972). Jako proboszcz 
służył w parafii pw. św. Jerzego i Matki 
Bożej Różańcowej w Wałbrzychu w latach 
1972 -2010. W 2010 roku przeszedł w stan 
spoczynku. W 2000 roku otrzymał godność 
prałata domowego Jego Świątobliwości 
Jana Pawła II, a w 2009 roku otrzymał 
godność Protonotariusza Apostolskiego 
– Infułat. Został uhonorowany  tytułem 
„Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”.

SCB

Nie jesteśmy naiwni jak na-
uczyciel języka polskiego Jan 
Filikiewicz grany przez Jacka 
Fedorowicza w „Nie ma róży 
bez ognia” Stanisława Barei. 
Co to, to nie. Wiedzieliśmy, że 
na racjonalne rozwiązania w 
sprawie wyborów prezydenc-
kich w Polsce raczej nie ma co 
liczyć, ale takiej rozpierduchy, 

jaką mamy, też się nie spo-
dziewaliśmy.

O ile jeszcze kilka tygodni 
temu Łukaszowi Szumow-
skiemu z pewnością byście 
powierzyli swoje oszczędno-
ści, nawet gdyby ze schowa-
nymi za pazuchą banknotami 
miał pojechać do faweli lub 
poprosilibyście, żeby zaopie-

kował się przez tydzień waszą 
małżonką w willi na odludziu, 
to teraz co najwyżej mogliby-
ście dać mu do popilnowania 
kosz z brudną bielizną. I to 
bez maseczek w środku. Bo 
jeszcze by się przydały jakie-
muś instruktorowi narciarstwa 
„spod samiutkich Tater”, który 
być może będzie musiał je 

zgromadzić na nowo w ilości 
100 tys. sztuk. Bo te, które 
sprzedał resortowi zdrowia 
za grube miliony, znając sa-
mego ministra i jego brata, 
są podobno bezużyteczne. 
Dobra, ale wróćmy do Łuka-
sza Szumowskiego. I żeby 
nie było. Nie robimy z niego 
kozła ofiarnego, jak niektórzy 

z Kidawy-Błońskiej, której 
sondaże szorowały po dnie i 
musiała się wycofać z wyścigu 
o prezydenturę. No więc gość, 
który jeszcze kilka tygodni 
temu mówił, że bezpieczne 
wybory w formie tradycyjnej 
mogą odbyć się najwcześniej 
za dwa lata i zarekomendował 
premierowi formułę korespon-
dencyjną, zaliczył wizerunkowy 
strzał w kolano. Stracił wtedy 
wiele. Prawie tak dużo jak 
dobry kumpel, który pożycza 
od was kilka dyszek na flaszkę 
i ich nie oddaje. A później 
mówi, że zapomniał, szukając 
kuriozalnych wytłumaczeń. W 
końcu zaczyna was unikać. 
Tymczasem ostatnio ten sam 
minister zdrowia zagłosował 
„za” wyborami nazywanymi 
przez speców hybrydowymi. 
To znaczy takimi, że będziecie 
mogli pójść oddać swój głos 
zarówno do urny, ale równie 
dobrze wrzucić przesyłkę do 
skrzynki, wcześniej otrzymując 
pakiet od pocztowców. No to 
jakie właściwie ma zdanie le-
karz, co został szefem resortu? 
To tak, jakbyście jednego dnia 
zapewniali swojego najlepsze-
go kumpla o przyjaźni, pokle-
pywali po plecach, wychylili 
kilka głębszych, a nazajutrz 
poszli z jego narzeczoną do 
łóżka. Skurwy....... w czystej 
postaci.       

Mniej więcej wiemy już, 
jak będzie wyglądać głoso-
wanie. A właściwie jak chce 
większość posłów w Sejmie, 
żeby wyglądało. Nie wiemy 
jeszcze, kiedy się odbędzie, 
bo 10 maja nie wypaliło. Na 
ministra zdrowia, który nawet 
gdyby trafił szóstkę w Totka, to 
chyba by się nie uśmiechnął, 
nikt już nie zwraca uwagi. To 
jak z chorobą. Jak jest źle, to 
lecicie do lekarza. Gdy wam 
się poprawi, to już go macie 
w nosie, bo jeszcze coś wam 
wymyśli. Teraz inni, ważniejsi 
gracze rozstawiają pionki na 
szachownicy. Daleko im do 
Kasparowa, raczej przypomi-
nają Kaszpirowskiego z lat 80. 
hipnotyzującego wyborców z 
telewizora. PiS wie, że musi 
mocno się spieszyć z wybo-
rami, bo odwlekanie ich do 
połowy wakacji może skompli-

kować sprawę ewentualnego 
zwycięstwa Andrzeja Dudy. A 
tak swoją drogą, słyszeliście, 
co urzędujący prezydent kraju 
ma do powiedzenia w sprawie 
nowego prawa wyborczego? 
Litości, przecież to główny 
zainteresowany, a on bierze 
się za śpiewanie. Raper z niego 
taki jak prezydent. Mało wyra-
zisty. Nawet k…. nie rzuci, nie 
mówiąc o tym, żeby postawić 
na swoim. PiS wie, że narasta 
kryzys gospodarczy. Za chwilę 
bezrobocie może być dwucy-
frowe, co może odbić się na 
całej formacji, a na notowa-
niach rządu z urzędującym 
prezydentem na pewno.  

Ekspresowo uchwala się 
nowe przepisy (bo liczy się tu 
i teraz), nie rozliczając tego, 
co za nami. Zostawiając w 
tyle duperele typu miliony 
wydrukowanych kart do gło-
sowania. To nic, że ich wypro-
dukowanie kosztowało ileś 
tam milionów złotych, skoro 
nawet nie wiadomo na dobrą 
sprawę, kto zlecił całą robotę. 
Mistrz ciętej riposty Jacek Sa-
sin, ten od aktywów państwo-
wych, unika odpowiedzi i jak 
w przedszkolu zza wielkiego 
misia wskazuje palcem i skar-
ży na kolegę z rządu, premiera 
Mateusza Morawieckiego. Ten 
nie raczył nawet powiedzieć, 
„sorry, moja wina”. Nie wiemy 
nawet, czy wzór kart jest (był) 
w ogóle zgodny z prawem. 
Zresztą jakie ma to teraz zna-
czenie? Po rezygnacji Kidawy-
-Błońskiej całe tony papierzysk 
i tak muszą wylądować w 
koszu. Tymczasem po „Poro-
zumieniu Jarosławów”, które 
– jesteśmy przekonani – w hi-
storii zapisze się niemal takimi 
zgłoskami jak być może bitwa 
pod Grunwaldem, a Unia Lu-
belska to już na pewno, wie-
my, że organizacją wyborów 
prezydenckich zajmie się przy-
wrócona do łask Państwowa 
Komisja Wyborcza, wcze-
śniej pozbawiona uprawnień. 

Czy wy coś jeszcze z tego 
rozumiecie? Zbyt mądrzy na 
angażowanie się w politykę 
są karani rządami głupców. 
Chyba jakoś tak to leciało u 
Platona. 

Tomasz Piasecki 

FAKTY

Wybory? Wolne żarty. 
Kto by o tym myślał?   

My myślimy. Tak, wiemy, na takie słowa na pewno 
d… odpadła wam ze śmiechu, tarzacie się po dywanie 
i wywijacie nogami jak żuczki przewrócone na pan-
cerz, ale co mamy poradzić? Skoro dla nas to dalej 
święto demokracji. Choć nie z winy wyborców prze-
mienione w farsę i będące przekleństwem jakimś.  

R
ys

. K
at

ar
zy

na
 Z

al
ep

a 

F
ot

. (
re

d)

Zmarł ksiądz Źrałko
W poniedziałek 11 maja, w godzinach popołudniowych, w wieku 
85 lat zmarł ksiądz infułat Julian Źrałko.
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Dane statystyczne jak 
zwykle podajemy za wo-
jewodą dolnośląskim. Na 
niedzielny wieczór w Wał-
brzychu mieliśmy 55 po-
twierdzonych przypadków 
zakażenia koronawirusem. 
Z kolei w powiecie wał-
brzyskim ta liczba wzrosła 
do 21. Pozytywny wynik 
dały testy przeprowadzone 
u trojga mieszkańców Mie-
roszowa – dwóch kobiet 
w wieku 19 i 55 lat oraz 
u 60-letniego mężczyzny. 
Pocieszające, że nowych 
przypadków zachorowania 
na COVID-19 nie stwier-
dzono wśród wałbrzyskich 
policjantów. 

Rząd ogłosił niedawno 
trzeci, przedostatni etap 
znoszenia ograniczeń zwią-
zanych z koronawirusem. 

Zmieniło się sporo. Przeko-
najcie się co dokładnie? Od 
minionego poniedziałku 
możemy korzystać z usług 
fryzjerów i kosmetyczek, 
możemy pójść do restau-
racji lub kawiarni. Podwyż-
szono limit pasażerów w 
środkach komunikacji pu-
blicznej. Z kolei od 25 maja 
maturzyści oraz ósmokla-
siści będą mogli bezpo-
średnio konsultować się z 
nauczycielami. Do szkoły 
pójdą uczniowie klas 1-3. 
Poznajcie szczegóły.   

Jeśli chodzi o branżę ga-
stronomiczną wprowadzo-
no limity osób w lokalu (na 
1 osobę musi przypadać co 
najmniej 4 m. kw. Właścicie-
le zobowiązani są do dezyn-
fekcji stolików po każdym 
kliencie. Między stolikami 

muszą być 2 m odległości, 
a jeśli będzie mniej trzeba 
między nimi założyć prze-
grodę, np. z pleksi. Między 
gośćmi siedzącymi przy 
osobnych stolikach musi 

być zachowany dystans 
1,5 m. Kucharze i kelnerzy 
muszą nosić rękawiczki  i 
maseczki, a goście mogą je 
zdjąć dopiero gdy usiądą 
przy stoliku. W salonach 

urody też wszyscy muszą 
zasłaniać nos i usta. Przyj-
mowanie klientów musi 
odbywać się po umówieniu 
wizyty. Klienci nie mogą 
oczekiwać w poczekalni.

Od 18 maja podwyższono 
limit pasażerów w środ-
kach transportu publiczne-
go. Dzięki temu w autobu-
sach miejskich może jeździć 
równocześnie więcej osób. 
Zmniejszono restrykcje do-
tyczące wiernych w kościo-
łach. Teraz podczas mszy 
klub innego obrządku na 1 
uczestnika musi przypadać 
10 m. kw. Dotąd na osobę 
przypadało 15 m. kw. Wpro-
wadzono też większy limit 
osób, ćwiczących na otwar-
tych obiektach sportowych. 
Na stadionach, boiskach, 
skoczniach, torach, orlikach, 

skateparkach może teraz 
przebywać maksymalnie 14 
osób (plus 2 trenerów). 

Od 25 maja umożliwio-
ne zostanie prowadzenie 
zajęć opiekuńczo-wycho-
wawczych w klasach 1-3 
podstawówki. Od tego dnia 
możliwe będą konsultacje 
z nauczycielami maturzy-
stów oraz ósmoklasistów. 
Głównie z przedmiotów 
zdawanych na egzaminach. 
Od 1 czerwca natomiast z 
konsultacji w szkołach z na-
uczycielami skorzystać będą 
mogli pozostali uczniowie i 
ze wszystkich przedmiotów. 
Na przykład żeby poprawić 
oceny. 

Pamiętajcie, żeby na sie-
bie uważać i zachowywać 
się rozsądnie. 

ToP 

Koronawirus – raport tygodnia 
W zeszłym tygodniu walkę z koronawirusem przegrał 68-letni wałbrzyszanin. To 
kolejna ofiara śmiertelna w naszym regionie. Mężczyzna cierpiał na choroby 
współistniejące. O kilkoro wzrosła liczba osób zmagających się z COVID-19 w 
powiecie wałbrzyskim.  
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 »Od 25 maja do szkół będą mogły pójść 
dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych
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W związku z trwającym 
stanem epidemii i ograni-
czeniami zarządzonymi przez 
władze państwowe oraz 
zapytaniami duszpasterzy, 
a także zainteresowanych 
rodziców dotyczącymi te-
gorocznych uroczystości 
Pierwszej Komunii Świętej 
w poszczególnych para-
fiach, Diecezja Świdnicka 
zdecydowała, że warun-

kiem przystąpienia dzieci 
do komunii św. i młodzieży 
do bierzmowania jest udział 
w katechezie szkolnej i pa-
rafialnej. Wiadomo, na tym 
etapie trudno  przewidzieć, 
jak będzie przebiegać stan 
epidemii oraz jakie decyzje 
będą podejmowane przez 
władze państwowe. 

- W trosce o bezpieczeń-
stwo dzieci i ich rodzin nie 

należy urządzać uroczystości 
związanych z przyjęciem 
tych sakramentów w maju, 
chyba że po analizie stanu 
przygotowania kandydatów 
i sytuacji związanej z zagro-
żeniem epidemicznym okaże 
się to możliwe – informu-
je biskup świdnicki Marek 
Mendyk. 

Decyzje w tej sprawie po-
winny być podejmowane 

w uzgodnieniu pomiędzy 
księdzem proboszczem, ka-
techetami a rodzicami dzieci 
i młodzieży. Terminy uroczy-
stości Pierwszych Komunii 
Świętych w liczniejszych 
grupach w parafiach należy 
przenieść na czas ustania 
zagrożenia, po porozumie-
niu proboszcza z rodzicami 
dzieci. Tak sugeruje diecezja 
świdnicka. 

- Możliwe jest organizowa-
nie Pierwszej Komunii Świętej 
w wyznaczonym do tej pory 
terminie dla mniejszej grupy 
lub pojedynczych dzieci w 
gronie najbliższej rodziny. 
Może się ona odbyć także 
w dzień powszedni podczas 
mszy świętej parafialnej. Do 
księdza proboszcza, kate-
chetów i rodziców należy 
ocena przygotowania dziecka 
do tego wydarzenia. Każdy 
przypadek należy rozpatrzyć 
indywidualnie, nie może de-
cydować głosowanie lub 
wola większości – dodaje 
biskup.

Pamiętajcie, żeby w każdej 
sytuacji, w porozumieniu z 
rodzicami oraz przestrzega-
jąc wszystkich rozporządzeń 
władz kościelnych i państwo-
wych, ustalać na szczeblu 
parafialnym najbardziej od-
powiednie rozwiązania, które 
będzie można modyfikować 
wraz ze zmianami okolicz-
ności wynikających z wpro-
wadzonego stanu epidemii. 
Te sugestie dotyczą także 
przystępowania młodzieży 
do sakramentu bierzmowa-
nia oraz rocznicy Pierwszej 
Komunii Świętej.

SCB

Prace na ulicy Dunikowskiego obejmują 
odcinek 740 m. Remont będzie kosztował 
prawie 9 mln zł i jest częściowo dofinanso-
wany ze środków zewnętrznych – blisko 4,5 
mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Dróg 

Samorządowych. Trwają też prace pod na-
zwą „Nałkowska – Hirszfelda II etap”, co jest 
oczywiście kontynuacją zakończonego wcze-
śniej pierwszego etapu remontu tychże ulic. 
Obecnie częściowo otworzono ruch samo-

chodowy dla mieszkańców remontowanego 
fragmentu drogi. Nowy odcinek w zamierze-
niu ma mieć 540 m nowoczesnej nawierzchni 
i będzie miasto kosztował ponad 5,5 mln zł. 
Dofinansowanie z zewnątrz wynosi prawie 
2,8 mln zł. Wzdłuż remontowanego odcinka 
powstanie cała infrastruktura z miejscami 
parkingowymi, chodnikiem, barierami bez-
pieczeństwa i oświetleniem włącznie. Inwe-
stycja finansowana jest również ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych.

SCB

FAKTY

Komunie tak, ale 
tylko indywidualnie

Diecezja Świdnicka podjęła ważną decyzję dla setek 
dzieci oraz ich bliskich. Uroczystość Pierwszej Ko-
munii Świętej i Sakramentu Bierzmowania jest możli-
wa do przeprowadzenia dla mniejszej grupy lub poje-
dynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny.
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Piaskowa Góra w remoncie
Ulice Dunikowskiego oraz Nałkowskiej są przebudowywane 
od początku tego roku. Zbiegło się to z kilkoma innymi inwe-
stycjami na terenie dzielnicy.
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 » O dużych komuniach i wielkich rodzinnych przyjęciach z 
tym związanych na razie powinniśmy zapomnieć
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WRACAMY JESZCZE 
SMACZNIEJSI
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Pomimo faktu, że na terenie 
naszej gminy prężnie działa-
ją dwa PSZOK-i, do których 
można bezpłatnie przekazać 
kłopotliwe odpady, problem 
porzuconych śmieci wraca ni-

czym bumerang. Wałbrzyska 
straż miejska w ostatnim czasie 
została wyposażona w nowo-
czesny sprzęt monitorujący, 
dzięki któremu newralgiczne 
miejsca porzucania odpadów 

będą monitorowane 24 godzi-
ny na dobę. Zakupu kamery 
dokonała gmina Wałbrzych, 
która stale ponosi ogromne 
koszty związane z likwidacją 
dzikich wysypisk śmieci. Kamera 

swoim zasięgiem obejmuje cały 
monitorowany teren, a obraz 
na bieżąco obserwują dyżurni. 
- Takie rozwiązanie pomoże 
nam w identyfikacji sprawców, 
a nagranie posłuży jako materiał 
dowodowy. Liczymy, że choć w 
części ograniczy to śmieciowy 
proceder na terenie naszej gmi-
ny – mówią strażnicy miejscy z 
Wałbrzycha.

SCB

Kamera wspomoże strażników
Dzikie wysypiska oraz porzucone śmieci wielkogabarytowe to problem 
znany w naszym mieście nie od dziś.
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Rozebrano przyziemie i 
fundamenty po dawnej ma-
szynowni szybu górniczego 
oraz rozpoczęto przebudowę 
budynku technologicznego 
mieszczącego dotychczas 
rozdzielnię elektr yczną, 
stację transformatorową, 
pomieszczenia socjalne i 
gospodarcze oraz magazyn. 
Na pewno zastanawiacie 
się, jak to miejsce będzie 
wyglądało wkrótce?  

Powstaną tu m.in. główny 
budynek stacji uzdatniania 
wody, budynek pomocniczy, 
wieża areacji, zbiorniki wody 
czystej, zbiorniki popłuczyn i 

osadu, neutralizator. Oczywi-
ście na taki obiekt składają 
się również różnego rodzaju 
sieci, instalacje i urządzenia, 
np. pompownie, miejsca de-
zynfekcji, zestawy filtracyjne, 
dmuchawy, sprężarki, filtry 
ciśnieniowe i wiele, wiele 
innych.

Widzieliśmy cały schemat 
technologiczny oczyszcza-
nia wody w tej stacji, ale 
nie będziemy was zanudzać 
szczegółowymi opisami. Dla 
nas wszystkich najważniej-
szy jest efekt – do kranów 
trafi czysta, bezpieczna woda 
pitna, spełniająca wszelkie 

normy jakościowe określone 
w przepisach. W ten sposób 
niedługo na mapie działalno-

ści Wodociągów Wałbrzych 
pojawi się nowe ujęcie wody. 
Ważne choćby ze względu na 

zachodzące zmiany w środo-
wisku naturalnym. Niski stan 
wód w rzekach, bezśnieżne 
zimy, niewielka ilość opadów, 
czy susze, to dla nas coraz 
większe problemy. 

Warto też wspomnieć o 
innych planach firmy i wło-
darzy Wałbrzycha. Nie jest 
tajemnicą, że analizowany 
jest wariant uzdatniania wód 
dołowych wypływających ze 
sztolni górniczej Friedrich-Wil-
helm, odwadniającej dawne 
wyrobiska górnicze. Są to na 
razie wstępne uzgodnienia, 
dyskusje, prace przygoto-
wawcze i koncepcyjne. 

Na przykład od czerwca 
2018 roku prowadzone są 
systematyczne badania wody 
wypływającej ze sztolni: fizy-
kochemiczne – raz w tygo-
dniu (wykonywane są przez 
zewnętrzne, akredytowane 
laboratorium wody) i bakte-
riologiczne – raz w miesiącu 
(wykonywane są przez Wodo-
ciągi Wałbrzych). Chodzi o to, 
aby mieć obraz parametrów 
wody w dłuższym okresie 
czasu, a nie tylko w pojedyn-
czych miesiącach. Możliwe, 
że na terenie ewentualnej 
stacji uzdatniania wody z tej 
sztolni będzie funkcjonowała 
farma fotowoltaiczna, co po-
zwoli na dużą samodzielność 
zakładu pod względem ener-
getycznym. Ale to nie koniec. 
Słyszeliście o pompach ciepła? 
To takie urządzenie grzewcze, 
które nie produkuje ciepła, 
a grzeje! Nie wykorzystuje 
procesu spalania, więc nie 
ma spalin, kurzu, popiołu i 
innych efektów ubocznych. 
Pompa ciepła wykorzystuje po 
prostu energię zgromadzoną 
w środowisku naturalnym, 
w wodzie, gruncie czy nawet 
powietrzu. A co mogłoby 
być nośnikiem energii w tym 
przypadku? Woda. Zapytacie, 
jaka woda? Wypływająca ze 
sztolni. To ona jest gorąca? 
Nie, jest zimna. Ma w miarę 
stałą temperaturę ok. 12 stop-
ni Celsjusza. Ale tyle wystar-
czy, aby zastosować pompę 
ciepła, oszczędzając w ten 
sposób nasze środowisko na-
turalne. Szczegóły techniczne 
tego rozwiązania zostawmy 
fachowcom. Na pewno wie-
dzą, co robią, stwierdzając, że 
przy takiej temperaturze wody 
pompa ciepła będzie „hulać”.  

Projekt jest śmiały, nowo-
czesny, na miarę XXI wieku. 
Do tego stopnia, że wzbudził 
zainteresowanie w UE. Szefo-
stwo Wodociągów Wałbrzych 
zaprezentowało ogólne zało-
żenia inwestycji w Brukseli, 
w trakcie jednego ze spotkań 
„Platform for Coal Regions in 
Transition of the European 
Commission”. Gdyby pomysł 
został zrealizowany, to by 
było coś! 

Red
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 » Wodociągi Wałbrzych pracują nad 
nowym, śmiałym projektem

Napijemy się wody z kopalni? 
To jedna z większych „wodnych” inwestycji w regionie. Rozstrzy-
gnięto już przetarg na budowę stacji uzdatniania wody z ujęcia 
podziemnego na terenie byłego szybu górniczego Pokój w Jedli-
nie-Zdroju. Ba, nawet prace ruszyły. W Wodociągach Wałbrzych 
mają więc powody do radości. 

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 
w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a 
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NASZE POCIECHYNASZE POCIECHYNASZE POCIECHY

 »Marcel Gawryś, ur. 16.02.2020, 
waga 3550 g, wzrost 54 cm, z Walimia

 »Hubert Pietrzyk, ur. 16.02.2020 o godz. 13.41, 
waga 3630 g, wzrost 57 cm, z Jaroszowa

 »Dorian Laskowski, ur. 16.02.2020 o godz. 12.40, 
waga 3000 g, wzrost 56 cm, z Wałbrzycha
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Czy wałbrzyska mieszka-
niówka wstaje z kolan? 

- To nie jest do końca tak, 
że wałbrzyska mieszkaniówka 
była na kolanach. W ostatnich 
latach zrobiono naprawdę 
wiele. Wybudowano kilka-
naście nowych budynków 
mieszkalnych, kilka zaadapto-
wano na budynki mieszkalne, 
systematycznie są prowadzo-
ne prace remontowe oraz 
rozbiórki. Jesteśmy z poprawą 
stanu zasobu komunalne-
go na pewnym etapie,  ale 
chcemy go zdecydowanie 
przyspieszyć, na co prezydent 
zwraca szczególną uwagę. 
Mamy w perspektywie kil-
ka projektów związanych 
głównie z remontami zasobu 
komunalnego. Proszę trzymać 
kciuki za pozytywne rozstrzy-
gnięcia.

Jako spółka cały czas 
zwiększacie nakłady na 
remonty mieszkań komu-
nalnych. W zeszłym roku 
było to 12,8 mln zł. W tym o 
700 tys. zł więcej. To realny 
plan do zrealizowania? 

- Zdecydowanie tak! Zazna-
czę, że to gmina Wałbrzych 
zwiększyła nakłady finansowe 
na zadania ze sfery mieszka-
niowej, a my jako MZB je re-
alizujemy. Ważnym krokiem, 
aby zrealizować w czasie 
budżet, było jego wstępne 
uzgodnienie ze skarbnikiem 
gminy jeszcze w grudniu 
2019 roku, dzięki czemu już 
wówczas mogliśmy rozpocząć 
przygotowania prac remon-
towych na rok 2020. Na dziś 
mogę powiedzieć, że plan re-
montów jest zaawansowany.

Proszę pamiętać, że to nie 
jest całkowity budżet na 
realizowane przez MZB re-
monty. Dodatkowo gmi-
na Wałbrzych przezna-
czyła 20 mln zł ześrod-
ków pochodzących z 
Europejskiego Ban-
ku Inwestycyjnego, 
za które wyremon-
tujemy budynki 
z l o k a l i z o w a n e 
przy ul. Szczeciń-
skiej, Różanej oraz 
Os. Osiedleńców.

Za kilkanaście 
miesięcy staną 

tam wielorodzinne bloki. 
Na jakim etapie jest inwe-
stycja?  

- Dokumentacje są na ukoń-
czeniu, na niektóre zadania 
mamy decyzję pozwolenia 
na budowę, trwa proces wy-
siedlania mieszkańców, który 
z uwagi na pandemię zwolnił 
– mam nadzieję, że na chwilę. 
Obecnie przygotowujemy 
przetargi tak, aby najpóźniej 
jesienią mieć wykonawców 
na placu budowy, a na wiosnę 
oddać do użytkowania pierw-
sze mieszkania.

Namacalnym przykładem 
rozmachu są inwestycje w 
ramach rewitalizacji. Jak 
by powiedziała młodzież 
„idziecie na bogato”?  

- Jeżeli mówimy o rewi-
talizacji, ogromne podzię-
kowania należą się przede 
wszystkim wspólnotom 
mieszkaniowym za podjęte 
decyzje, prace i trud, również 
finansowy. My jako zarządca 
dokładaliśmy wszelkich sta-
rań, aby prace były wykona-
ne zgodnie z oczekiwaniami 
wspólnot mieszkaniowych 
oraz terminowo, aby móc 
rozliczyć projekty i 
uzyskać dofinan-
sowanie z Unii 
Europejskiej. 
Czasu było 
naprawdę 
b a r d z o 
mało, a 
remon-
ty, jak 
każ-
dy, 

wiązały się z mniejszymi bądź 
większymi komplikacjami i 
problemami. Ale uważam, że 
wspólnie daliśmy radę, o czym 
może świadczyć Pana pytanie 
oraz wpływające środki z 
dofinansowania UE na konta 
wspólnot mieszkaniowych. 
Warto zaznaczyć, że liczymy 
na kolejne dofinansowania 
na rewitalizację dla naszych 
wspólnot mieszkaniowych, 
ponieważ wszystkie środki 
nie zostały wykorzy-
stane. 

Czego jesz-
cze brakuje, 
żeby moż-
n a  b y ł o 
p o w i e -
dzieć „jest 
dobrze”? 

- Bra-
k u j e 
j e s z c z e 
ki lku ty-
sięcy toalet 
i łazienek w 

mieszkaniach. Ten problem 
jest zauważalny zwłaszcza te-
raz, w czasie pandemii, kiedy 
wszyscy apelują o utrzymanie 
higieny, regularne mycie rąk. 
Niestety, wielu osobom czę-
sto warunki w tym nie poma-
gają. Sporo budynków jest w 
bardzo złym stanie technicz-
nym i wymagają wyburzenia. 
Ale tak jak wspomniałem, 
jesteśmy zdeterminowani 

zmienić obecny stan 
rzeczy, pracujemy 

nad k i lkoma 
projektami, 

a b y ś m y 
dosłow-
nie już 
za kilka 
lat mo-
gli po-
w i e -
dzieć, 
że jest 
dobrze.

Gdy-
by  by ł 

Pan jak Harry Potter i mógł 
wyczarować coś z niczego, 
pomagając ludziom popra-
wić warunki mieszkaniowe 
tu i teraz, co by to było?

- Właśnie te kilka tysięcy 
łazienek z toaletami i cie-
płą wodą. Dodałbym jeszcze 
ekonomiczne i ekologiczne 
ogrzewanie.

W latach 90. w Wałbrzy-
chu w ogóle nie powstawa-
ły mieszkania komunalne. 
Teraz stawia się ich coraz 
więcej. Jak duże jest jeszcze 
zapotrzebowanie na tego 
typu budownictwo?

- Patrząc na dane o ilościach 
wniosków na przydział lokali 
komunalnych, socjalnych, za-
miennych, uważam, że braku-
je minimum tysiąca mieszkań. 

Dużo.
- Tak, ale to nie oznacza, że 

musimy wybudować tysiąc 
mieszkań. Mamy wiele loka-
li, pustostanów, budynków, 
które wymagają bardzo du-
żych nakładów finansowych, 

czasami ekonomicznie 
nieuzasadnionych, 

ale objętych nad-
zorem konser-

watorskim i 
po  p ro s tu 
musimy je 
wyremon-
t o w a ć , 
d l a t e -
go tak 
ważne 
j e s t 

szukanie wsparcia finanso-
wego, w tym ze środków 
europejskich.

W czasie pandemii MZB 
nie ograniczył planów, ani 
nie obciął środków na re-
monty. Wręcz przeciwnie, 
zachęcaliście wykonawców 
do uczestnictwa w przetar-
gach. To był dobry ruch?

- Takie decyzje uzgodniliśmy 
z włodarzami miasta – pre-
zydentem i skarbnikiem. Jak 
się okazuje, ruch był bardzo 
dobry. Przynajmniej z kilku 
powodów. Po pierwsze, wy-
konawcy mają zlecenia, a 
pracownicy pracę. Po drugie, 
inne podmioty ograniczyły 
liczbę zleceń, dlatego udaje 
się uzyskać dużo niższe ceny 
za poszczególne zadania niż 
jeszcze miesiąc czy dwa mie-
siące temu. Po trzecie, z uwagi 
na niższe ceny zrealizujemy 
więcej zadań niż pierwotnie 
planowaliśmy, a więc uda się 
poprawić warunki mieszka-
niowe większej liczbie miesz-
kańców.

Jeśli firma działa nor-
malnie, pracownicy nie 
powinni martwić się o za-
trudnienie? 

- Pracujemy nad tym, aby 
tak było, ale wciąż bacznie 
obserwujemy sytuację zwią-
zaną zarówno z rozwojem 
pandemii, jak i otoczenie eko-
nomiczne związane chociażby 
z opłatami za czynsz.

W którym miejscu, Pana 
zdaniem, za kilkanaście lat 
będzie mieszkaniówka w 
Wałbrzychu? 

- To jest bardzo złożone 
pytanie. Ale życzę wałbrzy-
szanom, aby mieszkali w jak 
najlepszych warunkach, na 
poziomie europejskim, bo 
takie sobie stawiamy wy-
zwania. Patrząc na ogrom-
ną pracę, jaka została już 
wykonana i na ogromny 
wysiłek finansowy, jaki 

został poniesiony, zmiana 
standardów mieszkań komu-
nalnych w Wałbrzychu idzie 

w dobrą stronę. Ważne 
jest, aby utrzymać nada-

ne tempo prac i zre-
alizować rozpoczęte 
projekty.

Rozmawiał Tomasz Piasecki

ROZMOWA TYGODNIA

Potrzebujemy toalet i łazienek 
Co by zrobił Kacper Nogajczyk, gdyby był Harrym Potterem? Gdzie w najbliż-
szym czasie powstaną w Wałbrzychu mieszkania komunalne? Czy rewitalizacja 
już się skończyła? Jesteście ciekawi odpowiedzi? Przeczytajcie wywiad z sze-
fem Miejskiego Zarządu Budynków. 

mieszkalnych, kilka zaadapto-
wano na budynki mieszkalne, 
systematycznie są prowadzo-
ne prace remontowe oraz 
rozbiórki. Jesteśmy z poprawą 
stanu zasobu komunalne-
go na pewnym etapie,  ale 
chcemy go zdecydowanie 
przyspieszyć, na co prezydent 
zwraca szczególną uwagę. 
Mamy w perspektywie kil-
ka projektów związanych 
głównie z remontami zasobu 
komunalnego. Proszę trzymać 
kciuki za pozytywne rozstrzy-

Jako spółka cały czas 
zwiększacie nakłady na 
remonty mieszkań komu-
nalnych. W zeszłym roku 
było to 12,8 mln zł. W tym o 
700 tys. zł więcej. To realny 
plan do zrealizowania? 

- Zdecydowanie tak! Zazna-
czę, że to gmina Wałbrzych 
zwiększyła nakłady finansowe 
na zadania ze sfery mieszka-
niowej, a my jako MZB je re-
alizujemy. Ważnym krokiem, 
aby zrealizować w czasie 
budżet, było jego wstępne 
uzgodnienie ze skarbnikiem 
gminy jeszcze w grudniu 
2019 roku, dzięki czemu już 
wówczas mogliśmy rozpocząć 
przygotowania prac remon-
towych na rok 2020. Na dziś 
mogę powiedzieć, że plan re-
montów jest zaawansowany.

Proszę pamiętać, że to nie 
jest całkowity budżet na 
realizowane przez MZB re-
monty. Dodatkowo gmi-
na Wałbrzych przezna-
czyła 20 mln zł ześrod-

z uwagi na pandemię zwolnił 
– mam nadzieję, że na chwilę. 
Obecnie przygotowujemy 
przetargi tak, aby najpóźniej 
jesienią mieć wykonawców 
na placu budowy, a na wiosnę 
oddać do użytkowania pierw-
sze mieszkania.

Namacalnym przykładem 
rozmachu są inwestycje w 
ramach rewitalizacji. Jak 
by powiedziała młodzież 
„idziecie na bogato”?  

- Jeżeli mówimy o rewi-
talizacji, ogromne podzię-
kowania należą się przede 
wszystkim wspólnotom 
mieszkaniowym za podjęte 
decyzje, prace i trud, również 
finansowy. My jako zarządca 
dokładaliśmy wszelkich sta-
rań, aby prace były wykona-
ne zgodnie z oczekiwaniami 
wspólnot mieszkaniowych 
oraz terminowo, aby móc 
rozliczyć projekty i 
uzyskać dofinan-
sowanie z Unii 
Europejskiej. 
Czasu było 
naprawdę 
b a r d z o 
mało, a 
remon-
ty, jak 
każ-
dy, 

Warto zaznaczyć, że liczymy 
na kolejne dofinansowania 
na rewitalizację dla naszych 
wspólnot mieszkaniowych, 
ponieważ wszystkie środki 
nie zostały wykorzy-
stane. 

Czego jesz-
cze brakuje, 
żeby moż-
n a  b y ł o 
p o w i e -
dzieć „jest 
dobrze”? 

- Bra-
k u j e 
j e s z c z e 
ki lku ty-
sięcy toalet 
i łazienek w 

bardzo złym stanie technicz-
nym i wymagają wyburzenia. 
Ale tak jak wspomniałem, 
jesteśmy zdeterminowani 

zmienić obecny stan 
rzeczy, pracujemy 

nad k i lkoma 
projektami, 

a b y ś m y 
dosłow-
nie już 
za kilka 
lat mo-
gli po-
w i e -
dzieć, 
że jest 
dobrze.

Gdy-
by  by ł 

ekonomiczne i ekologiczne 
ogrzewanie.

W latach 90. w Wałbrzy-
chu w ogóle nie powstawa-
ły mieszkania komunalne. 
Teraz stawia się ich coraz 
więcej. Jak duże jest jeszcze 
zapotrzebowanie na tego 
typu budownictwo?

- Patrząc na dane o ilościach 
wniosków na przydział lokali 
komunalnych, socjalnych, za-
miennych, uważam, że braku-
je minimum tysiąca mieszkań. 

Dużo.
- Tak, ale to nie oznacza, że 

musimy wybudować tysiąc 
mieszkań. Mamy wiele loka-
li, pustostanów, budynków, 
które wymagają bardzo du-
żych nakładów finansowych, 

czasami ekonomicznie 
nieuzasadnionych, 

ale objętych nad-
zorem konser-

watorskim i 
po  p ro s tu 
musimy je 
wyremon-
t o w a ć , 
d l a t e -
go tak 
ważne 
j e s t 

do uczestnictwa w przetar-
gach. To był dobry ruch?

- Takie decyzje uzgodniliśmy 
z włodarzami miasta – pre-
zydentem i skarbnikiem. Jak 
się okazuje, ruch był bardzo 
dobry. Przynajmniej z kilku 
powodów. Po pierwsze, wy-
konawcy mają zlecenia, a 
pracownicy pracę. Po drugie, 
inne podmioty ograniczyły 
liczbę zleceń, dlatego udaje 
się uzyskać dużo niższe ceny 
za poszczególne zadania niż 
jeszcze miesiąc czy dwa mie-
siące temu. Po trzecie, z uwagi 
na niższe ceny zrealizujemy 
więcej zadań niż pierwotnie 
planowaliśmy, a więc uda się 
poprawić warunki mieszka-
niowe większej liczbie miesz-
kańców.

Jeśli firma działa nor-
malnie, pracownicy nie 
powinni martwić się o za-
trudnienie? 

- Pracujemy nad tym, aby 
tak było, ale wciąż bacznie 
obserwujemy sytuację zwią-
zaną zarówno z rozwojem 
pandemii, jak i otoczenie eko-
nomiczne związane chociażby 
z opłatami za czynsz.

W którym miejscu, Pana 
zdaniem, za kilkanaście lat 
będzie mieszkaniówka w 
Wałbrzychu? 

- To jest bardzo złożone 
pytanie. Ale życzę wałbrzy-
szanom, aby mieszkali w jak 
najlepszych warunkach, na 
poziomie europejskim, bo 
takie sobie stawiamy wy-
zwania. Patrząc na ogrom-
ną pracę, jaka została już 
wykonana i na ogromny 
wysiłek finansowy, jaki 

został poniesiony, zmiana 
standardów mieszkań komu-
nalnych w Wałbrzychu idzie 

w dobrą stronę. Ważne 
jest, aby utrzymać nada-

 » – Życzę wałbrzyszanom, aby mieszkali w jak najlepszych warunkach, na poziomie europejskim, bo takie sobie stawiamy 
wyzwania – mówi Kacper Nogajczyk, prezes spółki MZB
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Celowo wstęp jest mocno enigma-
tyczny, żebyście zadali sobie trochę 
trudu i przeczytali resztę artykułu. 

Weźmy taką bibliotekę w Szczaw-
nie-Zdroju. Przez długi okres była 
zamknięta, aż do 7 maja, odkąd 
ponownie można ją odwiedzić. Funk-
cjonuje z zachowaniem szczególnych 
zasad sanitarnych, ale najważniejsze, 
że działa. Przy biurkach pojawiły 
się osłony z pleksy, a wchodzący 
czytelnicy muszą dezynfekować 
dłonie. Książki na razie można tylko 
oddawać i wypożyczać. Pozostałe 

usługi są niedostępne. Co więcej, 
zwracane książki na 3 dni trafiają 
na kwarantannę. Obsługa odbywa 
się pojedynczo, a wewnątrz może 
przebywać jednocześnie 5 użytkow-
ników. Podobnie jest w innych biblio-
tekach w regionie. Ta w Szczawnie 
otwarta jest w  poniedziałki, środy i 
piątki w godz. 8:00-16:00, we wtorki 
od 9:00 do 16:00, a w czwartki od 
10:00 do 18:00.  

Nie myślcie, że w czasie gdy pla-
cówka była zamknięta, bibliotekarki 
próżnowały. Wykonały pracę, której 

nie widać gołym okiem. Na razie, 
ale za chwilę będziecie korzystać z 
tego, co udało się załatwić. Bo mó-
wimy choćby o projekcie złożonym 
do Fundacji Orlenu „Moje miejsce 
na Ziemi”. Biblioteka dostała 5 tys. 
zł na powstanie Klubu Aktywnego 
Rodzica. Od dawna było wiadome, 
że taki kącik jest potrzebny. Reali-
zacja projektu umożliwi spotkania 
opiekunom, da możliwość spędzenia 
czasu z dziećmi, pozwoli wziąć udział 
w warsztatach. Słowem będzie 
pretekstem, by wyjść z domu. – 

Zależy nam, aby biblio-
teka stawała się miejscem 
przyjaznym także dla bardzo 
małych dzieci, tych do 4 roku 
życia. Kącik zostanie wyposa-
żony w maty sensoryczne oraz 
zabawki edukacyjne. Koniecz-
ny jest też zakup mebli dla ro-
dziców – tłumaczy Magdalena 
Klimczak, dyrektorka biblioteki w 
Szczawnie-Zdroju. Pozostałe środki 
pójdą na organizację warsztatów 
dla rodziców ze specjalistami z róż-
nych dziedzin. Celem jest również 

integracja mieszkańców, pokazanie 
biblioteki jako miejsca otwartego 
dla wszystkich, przyjaznego i nowo-
czesnego. 

Ze środków Fundacji Orlenu sko-
rzystała też instytucja kultury w 
Głuszycy. Tamtejsza biblioteka także 
dostała 5 tys. zł na realizację pro-
jektu „Tu jest mój dom – ławeczka 
Stanisława Michalika, propagatora 
lokalnej kultury”. 

Oba projekty znalazły się na liście 
300 nagrodzonych wniosków spośród 

3000 nadesła-
nych pomy-

słów. Tym 
bardziej 
należy 
się cie-
szyć. 

ToP

CO W GMINACH PISZCZY

GŁUSZYCA/SZCZAWNO-ZDRÓJ

Jak miło was widzieć 
Jeśli odwiedziliście niedawno jedną z bibliotek w regio-
nie, możliwe że usłyszeliście podobny okrzyk! A teraz 
poważnie. Czytelnicy w końcu odetchnęli z ulgą, bo mogą 
wypożyczać książki, a dzięki dodatkowym pieniądzom 
czekają ich w bibliotekach nowe atrakcje.  

W ten szczególny dzień oddano 
hołd nieżyjącemu bohaterowi wo-

jennemu, który przez wiele lat żył 
w Mieroszowie – porucznikowi 

pilotowi Leszkowi Owsianemu. 
W uroczystości uczestniczyli jego 
syn i wnuk. Przykład bohaterstwa 
i gotowość do najwyższego po-
święcenia, jakie reprezentował, 
jest wzorem do naśladowania dla 
wszystkich Polaków.

W podziękowaniu za wspaniałą 
służbę ojczyźnie, udział w wojnie 
obronnej i za to wszystko, co dla 
Polski zrobił, mieszkańcy gminy 
Mieroszów uczcili jego pamięć 

poprzez uroczyste odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy „Pamięci 
Leszka Owsianego”. 

- Ponadto Narodowy Dzień 
Zwycięstwa w gminie uczciliśmy 
uroczystym złożeniem kwiatów 
i zapaleniem zniczy pod pomni-
kiem „Bohaterom za Wolność i 
Demokrację” w Kowalowej oraz 
w Mieroszowie – informuje bur-
mistrz Andrzej Lipiński.

SCB

MIEROSZÓW

Tablica dla bohatera
8 maja jest świętowany w Polsce jako dzień 
zakończenia II wojny światowej. Akt kapitu-
lacji III Rzeszy zakończył najbardziej krwawy 
i tragiczny konflikt wojenny w historii ludz-
kości, który kosztował życie miliony.

 » Cieszą nas takie napisy. To znaczy, 
że powoli wraca normalność
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Zależy nam, aby biblio-
teka stawała się miejscem 
przyjaznym także dla bardzo 
małych dzieci, tych do 4 roku 
życia. Kącik zostanie wyposa-
żony w maty sensoryczne oraz 
zabawki edukacyjne. Koniecz-
ny jest też zakup mebli dla ro-
dziców – tłumaczy Magdalena 
Klimczak, dyrektorka biblioteki w 
Szczawnie-Zdroju. Pozostałe środki 
pójdą na organizację warsztatów 
dla rodziców ze specjalistami z róż-
nych dziedzin. Celem jest również 

300 nagrodzonych wniosków spośród 
3000 nadesła-

nych pomy-
słów. Tym 

bardziej 
należy 
się cie-
szyć. 

ToP

Jak miło was widzieć 
Jeśli odwiedziliście niedawno jedną z bibliotek w regio-

poważnie. Czytelnicy w końcu odetchnęli z ulgą, bo mogą 

 » Czytelnicy ruszyli po 
książki
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To skomplikowana historia, 
ale warto ją poznać, bo potrafi 
wzruszyć nawet kamień. Pies, 
którego wyrzeźbiony w pia-
skowcu posąg stoi niedaleko 
„Pioniera”, należał w XVI w. 
do księcia legnicko-brzeskiego 
Jerzego II. Arystokrata był 
miłośnikiem zwierząt, a także 
znanym hodowcą psów my-
śliwskich. Książę posiadał też 
jednego wybranego doga, a 
ich wzajemne przywiązanie 

znalazło finał w przekaza-
nej przez kronikarzy smutnej 
opowieści. Pies, który zawsze 
towarzyszył swojemu panu, 
przez przypadek został za-
mknięty w komnacie. Jerzy 
II wyruszył tymczasem na 
polowanie. Pies tak bardzo 
tęsknił za swoim panem, że 
gdy ten pojawił się na dzie-
dzińcu zamku, zwierzę, chcąc 
jak najszybciej znaleźć się przy 
swoim panu, wyskoczyło z 

okna i padło martwe u stóp 
swojego właściciela. Książę 
wzruszony wiernością ulu-
bieńca, polecił wykonać na 
wzór ukochanego zwierzęcia 
rzeźbę, która strzegła wejścia 
do książęcej komnaty przez 
następne 200 lat. 

Posąg wielokrotnie zmieniał 
swojego właściciela, aż w 
1843 roku kupił go szczawień-
ski lekarz uzdrowiskowy Sa-
muel August Zemplin, będący 

także znanym kolekcjonerem 
sztuki. W latach 70. XX wieku 
wartość i wiek obiektu zbadał 
przebywający w Szczawnie 
pewien historyk sztuki, twier-
dząc, że to wybitne dzieło, 
będące rzadkim przykładem 
renesansowej rzeźby anima-
listycznej, powinno wrócić 
na swoje historyczne miejsce 
do Zamku Piastów Śląskich w 
Brzegu. Po uzyskaniu wszel-
kich pozwoleń oryginał rzeźby 

trafił więc na swoje pierwotne 
miejsce, natomiast jej kopia 
nadal zdobi Park Zdrojowy 
w Szczawnie i przypomina 

piękną, choć smutną historię 
wzajemnego przywiązania 
zwierzęcia i jego pana. 

Red

Większości z was na pew-
no nie zaskoczyliśmy, ale 
nie zaszkodzi przypomnieć 
kilka istotnych faktów. Je-
dlina-Zdrój to miejscowość, 
która coraz częściej kojarzy 
się mieszkańcom regionu 
nie tylko z uzdrowiskiem, 
ciekawymi imprezami ple-
nerowymi, czy z turystyką, 
ale również, a może przede 

wszystkim z uprawianiem 
różnego rodzaju aktyw-
ności fizycznej. Ciekawą 
propozycją są liczne trasy 
rowerowe, łączące wiele 
obiektów i miejsc takich 
jak Kompleks Sportowo-
-Rekreacyjny „Active”, Park 
Aktywności „Czarodziejska 
Góra” czy Zespół Pałacowo-
-Hotelowy „Jedlinka”. 

Na szczególną uwagę za-
sługuje licząca 12 kilome-
trów trasa „Active”, która 
daje możliwość poznania 
najciekawszych, najbardziej 
atrakcyjnych miejsc w Jedlinie. 
Trakt ma swój początek na te-
renie kompleksu sportowego 
przy ul. Kłodzkiej. Na trasie 
natkniemy się na dworzec ko-
lejowy, Pałac i Browar „Jedlin-

ka”, punkt widokowy w „Mni-
szym lesie”, Aleję Brzozową i 
Obelisk w Parku Północnym, 
zabytkową remizę strażacką 
z dzwonnicą i wozownią, 

zabytkowy budynek poczty 
przy ul. Warszawskiej, Pijanię 
Wód Mineralnych „Charlot-
ta”, Dom Zdrojowy na Placu 
Zdrojowym, Park Aktywności 

„Czarodziejska Góra” i kościół 
z wieżą widokową przy ul. 
Jana Pawła II. Uff, jest tego 
trochę. No to w drogę. 

Red

CO W GMINACH PISZCZY / PROMOCJA

ka”, punkt widokowy w „Mni- zabytkowy budynek poczty „Czarodziejska Góra” i kościół 

trafił więc na swoje pierwotne piękną, choć smutną historię 

SZCZAWNO-ZDRÓJ 

Przywiązanie ukryte w posągu 
Uważacie, że nic nie jest w stanie was zaskoczyć w Szczawnie? Spró-
bujcie odnaleźć budynek sanatorium Pionier, gdzie w cieniu krzewów 
stoi ukryta rzeźba psa. Na pewno zastanawiacie się, co robi kamienny 
dog w parku? 

Koncepcja jej budowy była 
gotowa w połowie XIX wie-
ku – miała być częścią trasy 
między Berlinem a Wied-
niem. Początki budowy linii 
planowano na 1865 rok, 
jednak przez wojny austriac-
ko-pruskie do zamiaru po-
wrócono pięć lat później. 
Rozpoczęcie inwestycji na-
stąpiło w 1876 roku, kiedy 

zaczęto drążyć tunele, które 
były gotowe po trzech la-
tach. Z obawy przed małym 
ruchem, budowano jeden 
tor, również na wiaduktach, 
oczywiście z możliwością 
rozbudowy. 

Na terenie Głuszycy nie 
brakuje zachwycających po-
zostałości z tego okresu. Jest 
nimi ogromny wiadukt kole-

jowy w Głuszycy Górnej, który 
powstał w latach 1876-1878. 
W pobliżu mamy stację kole-
jową, która na początku była 
małym budynkiem z kasą i 
poczekalnią. Również w 1876 
roku zaczęto budowę tunelu 
pod Górą Sajdak oraz nasypu 
kolejowego w dolinie Złotej 
Wody.
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No i jak, poszaleliście już trochę na rowerze? Dla 
spragnionych dwóch kółek mamy dobrą propozycję. 
Jeśli jeszcze nie znacie tego szlaku, warto wybrać 
się na trasę rowerową „Active”.

 » Ten posąg wielokrotnie zmieniał 
swojego właściciela
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 » Na trasie rowerowej „Active” 
amatorzy dwóch kółek natkną się na 
wiele ciekawych obiektów  

JEDLINA-ZDRÓJ

Na siodełko i w drogę 
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GŁUSZYCA

Pozostałości zachwycają
Kolej od lat kojarzy się nie tylko z przewozem osób, 
ale też rozmaitych towarów. Gdy na Dolnym Śląsku 
prężnie powstawały nowe linie, a Wrocław uzyskał 
połączenie z Berlinem, na południu zaczęto budo-
wać trakcję między Wałbrzychem a Kłodzkiem prze-
chodzącą – jakby inaczej – przez Głuszycę.

 » Na terenie Głuszycy nie brakuje 
zachwycających pozostałości kolejowych
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W październiku 1962 roku 
huta wraz z internatem na 
Podgórzu zdobyły po 8 punk-
tów (były to wysokie noty) w 
konkursie czystości i porząd-
ku na terenie zakładu pracy, 
ogłoszonym przez Wojewódz-
ką Radę Narodową, Komi-
tet Frontu Jedności Narodu i 
TRZZ. W konkursie brały udział 
cztery miasta: Wałbrzych, Je-
lenia Góra, Świdnica i Legnica.

Wg kroniki zakładowej w 
1965 roku około 10% załogi 
dokształcało się w szkołach 
średnich, w tym w Techni-
kum Szklarskim w Wołominie. 
W 1965 roku huta wysyłała 
swoje wyroby do 46 krajów 
świata. Największą pozycję 
eksportową stanowiło szkło 

ornamentowe, a po nim zbro-
jone. Roczne zamówienia 
na te gatunki sięgały wtedy 
600 tys. m. kw. Powodzenie 
miały również płytki marbli-
towe do wykładania wnętrz, 
eksponowane na Targach 
Lipskich i corocznie na Targach 
Poznańskich. Wprowadzenie 
nowego typu wyrobów do 
produkcji zwiększało automa-
tycznie rynki zbytu. Świadczy 
o tym uwaga zamieszczona 
w czasopiśmie warszawskim 
Przemysł Materiałów Budow-
lanych: „Po wybudowaniu 
wanny Huta Szkła Wałbrzych 
zwiększy wyrób szkła barw-
nego: oranżowego, zielone-
go, niebieskiego i różowego. 
Będzie się tu wytwarzać po 

550 tys. m. kw. szkła każdego 
koloru”.

W grudniu 1965 roku po 
remoncie uruchomiono dział 
szlifiersko-polerski. Dzięki za-
angażowaniu pracowników 
huty w prace budowlane oraz 
rekordowym zaangażowaniu 
Mostostalu zadanie zreali-
zowano przed terminem. W 
prasie można było przeczytać, 
że dzięki temu huta wygrała 
stawkę o 250 tys. dolarów. 
Tyle bowiem trzeba byłoby 
płacić za importowane szkło, 
gdyby wałbrzyska szlifiernia 
wypadła z produkcji z powo-
du odstąpienia od remontu.

W 1966 roku rozpoczęto 
przygotowania do realizacji 
nowej inwestycji – budowy 

drugiej linii automatycznej 
produkującej kształtki budow-
lane, która rozpoczęła się w 
1967 roku. Jej koszt szacowa-
no na 52 mln zł, a czas budo-
wy na około 18 miesięcy. Linia 
ta miała produkować około 15 
tys. ton pustaków szklanych 
rocznie. Prace zakończono w 
1969 roku.

W grudniu 1969 roku uru-
chomiono drugi agregat do 
produkcji szkła marblitowego. 
Według założeń nowa insta-
lacja miała produkować 700 
tys. m. kw. płytek i dostarczać 
odbiorcom 1200 tys. m. kw. 
płyt rocznie. Pod koniec lat 
60. oddano do użytku wanny 
na szkło budowlane i marbli-
towe. 

Przed nami lata siedem-
dziesiąte i osiemdziesiąte. 
W 1974 roku rozpoczęto 
produkcję witrolitu (szkło 
korytkowe), zaprzestano 
produkcji szkła lustrzanego 
z donic, zlikwidowano szli-
fiernię płaską, wybudowano 
wannę i uruchomiono na 
licencji francuskiej produk-
cję tzw. witromozaiki (szkła 
wykładzinowego) oraz roz-
poczęto barwienie pustaków 
szklanych.

W 1975 roku przy ul. Prole-
tariackiej wybudowano bloki 
mieszkalne dla pracowników. 
Rok później rozpoczęto pro-
dukcję ornamentów koloro-
wych, a także słoików 1- i 
1,25-litrowych (weki). 

W 1980 roku huta (wów-
czas nazywana oficjalnie 
Witrobudem) produkowa-
ła przede wszystkim szkło 
walcowane – ornamentowe, 
marblitowe (płytki wykładzi-
nowe), witrolit (szkło koryt-
kowe), szkło formowane – bu-
dowlane (profilowe), pustaki 
szklane, luksfery, witromozai-
kę (szkło wykładzinowe), słoiki 
gospodarcze, szkło płaskie 
pozostałe (do lodówek, dla 
potrzeb meblarstwa i prze-
mysłu okrętowego), a także 
świadczyła usługi w postaci 
obróbki szkła (np. gięcie).

Na początku ostatniej 
dekady XX wieku nad hutę 
napłynęły „czarne chmury”. 
W dniu 27 lipca 1991 roku 

HISTORIA NIEZNANA

Fascynująca nasza Lustrzanka (3)
Lata sześćdziesiąte obfitowały w wiele ciekawych wydarzeń (część opisaliśmy w 
poprzednim odcinku). W 1962 roku lokalna prasa informowała, że dyrekcja huty 
szkła coraz więcej uwagi poświęca zagospodarowaniu odpadów. Jak? Zakładowa 
skrzynkarnia  przygotowała dla uzdrowiska Szczawno-Zdrój 500 skrzyń na wodę 
mineralną „Anka” (z odpadków drewna). A dział szlifierni brzegów przygotował 
(także z odpadów) 300 sztuk półek szklanych pod lodówki.

 » Ośrodek wypoczynkowy huty nad Jeziorem Bystrzyckim, z restauracją 
Wodniak – rok 1971 (Fot. www.polska-org.pl)

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
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wygaszono ostatni piec, z po-
wodu odcięcia dopływu gazu 
przez Dalgaz. Decyzja była 
spowodowana zadłużeniem 
zakładu. Ale zanim opiszemy 
smutny koniec huty, poznajcie 
działalność socjalną firmy. 

Jak może niektórzy czy-
telnicy pamiętają, były takie 
czasy, gdy każdy szanujący 
się zakład produkcyjny miał 
co najmniej jeden ośrodek 
wypoczynkowy: w górach, 
nad jeziorem, czy też nad 
morzem. Lokalizacja była 
ważna, ale ważniejsze było 
to, że pracownicy zakładu 
za stosunkowo niewielkie 
pieniądze mogli co jakiś czas 
wyjechać do takiego ośrodka 
wypoczynkowego, zregene-
rować organizm, nabrać sił, 
pobyć z rodziną, po prostu 
odpocząć. Podobnie było z 
hutą. Kronikarz wspomina o 
dwóch zakładowych ośrod-
kach wypoczynkowych. Je-
den z nich był znany głównie 
pracownikom huty: w latach 
1965-66 w Dziwnowie nad 
Bałtykiem huta wybudowała 
osiedle kolonijne i ośrodek 
campingowy składający się z 
30 domków i zaplecza admi-
nistracyjno-gospodarczego. 
Na przełomie kwietnia i maja 
1992 roku część majątku huty 
wraz z ośrodkiem w Dziwno-
wie zakupiła firma Żan-Pol.

Drugi ośrodek powstał tro-
chę wcześniej i znacznie bli-
żej. W krótkim czasie stał się 
bardzo popularnym miejscem 
wypoczynku pracowników 
huty i innych wałbrzyszan. 

Mowa o ośrodku wypoczyn-
kowym nad Jeziorem Bystrzyc-
kim (nazywanym również Lu-
bachowskim) w Zagórzu Ślą-
skim. Poświęćmy mu dłuższą 
chwilę. Pierwsza wzmianka 
o nim pochodzi z 1954 roku. 
Od tego momentu huta roz-
porządzała tym ośrodkiem dla 
pracowników i ich rodzin, w 
którym można było uprawiać 
sporty wodne. Do dyspozycji 
wypoczywających oddano 
łódź motorową Lustrzanka i 
wiele kajaków turystycznych. 
Już wtedy planowano budo-
wę nowych domków campin-
gowych oraz pawilonu gastro-
nomicznego ze szkła. W latach 
1965-66 na terenie ośrodka 
powstały długo oczekiwane 
nowe domki campingowe. 
W 1966  roku, z okazji święta 
22 Lipca nastąpiło oficjalne 
otwarcie przebudowanego 
ośrodka wypoczynkowego 
huty, który wzbogacił się o 
nowoczesną restaurację Wod-
niak. W okresie wakacji 1966 
roku huta zorganizowała w 
Zagórzu Śląskim wypoczynek 
dla szczepu harcerskiego Lu-
strzanka. Z tego wypoczynku 
pod namiotami w lipcu ko-
rzystała młodzież harcerska 
zamieszkała przeważnie na 
Piaskowej Górze. Ośrodek 
składał się z 16 dużych na-
miotów. Od 3 sierpnia szczep 
Lustrzanka odstąpił swój ośro-
dek Komendzie Hufca ZHP, 
który zorganizował tu tak 
zwaną bazę „nieobozowego 
lata”. Co 3-4 dni przebywało 
tam około 70 harcerzy oraz 

młodzieży niezorganizowanej 
z Wałbrzycha i powiatu. Była 
to przeważnie młodzież, która 
w lipcu przebywała w domu, 
a pobyt w Zagórzu był dla 
nich jedynym urozmaiconym 
wypoczynkiem nad wodą.

W 1968 roku staraniem pra-
cowników huty przy ośrodku 
powstała niemała atrakcja: 
most wiszący (wcześniej była 
tu pływająca kładka). Spinał 
on dwa brzegi Jeziora By-
strzyckiego i zapewniał nie 
tylko wspaniałe widoki, ale 
również dostarczał adrenaliny: 
mocno się bujał. Most roze-
brano w 2018 roku, a w jego 
miejscu powstała wstęgowa 
kładka dla pieszych.

Po likwidacji huty obiekt 
podupadł, ale dość szybko 
nadeszły dla niego lepsze 
czasy. Za 900 tys. zł kupił go 
prywatny inwestor z Wał-
brzycha, który stworzył w 
jego miejscu ośrodek o cha-
rakterze szkoleniowo-wypo-
czynkowym, w skład którego 
weszły: hotel Maria Antonina 
ze SPA, nowoczesne bun-
galowy usytuowane wzdłuż 
jeziora, kuźnia z zabytkowym 
sprzętem połączona z małą 
stajnią, Dom Rybaka z wę-
dzarnią, smażalnią i wiatą 
wędkarską.

Z żalem wróćmy jednak do 
chwili, gdy założony ponad 
150 lat temu jeden z naj-
bardziej znanych zakładów 
przemysłowych Wałbrzycha 
został zlikwidowany. Po wy-
gaszeniu ostatniego pieca 
wałbrzyski wojewoda Jerzy 

Świteńki w lipcu 1991 roku 
zarządził likwidację huty. W 
dniu 30 listopada 2000 roku 
Sąd Rejonowy w Wałbrzy-
chu wydał postanowienie o 
zakończeniu postępowania 
upadłościowego Huty Szkła 
Wałbrzych.

Wspomniana już wcześniej 
firma Żan-Pol, po nabyciu w 
1992 roku zorganizowanej 
części produkcyjnej po byłej 
hucie szkła, przez kilka lat z 
powodzeniem prowadziła 
działalność związaną z wy-
robem szkła walcowanego 
i pochodnych. Niestety w 
dniu 15 czerwca 2004 roku 
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 
stwierdził zakończenie po-

stępowania upadłościowego 
tej firmy.

Według relacji lokalnej pra-
sy inna zorganizowana część 
huty została sprzedana na 
rzecz pewnego prywatnego 
przedsiębiorcy. Ta, podobno 
dość niejasna transakcja, za-
kończyła się postępowaniem 
prokuratorskim i sądowym. 
Jak relacjonowali w latach 
90. dziennikarze, w krótkim 
czasie do Niemiec wywieziono 
prawdopodobnie dopiero co 
zakupioną, nowoczesną linię 
automatyczną firmy Walter do 
produkcji pustaków szklanych 
(nabywca miał ją zastawić 
pod kredyt gotówkowy, któ-
rego podobno nie spłacił). 

Ale były też pozytywne wyda-
rzenia w tamtym okresie, jak 
na przykład zakupienie przez 
byłego pracownika huty, hali 
produkcyjnej i uruchomienie 
w niej małego zakładu zaj-
mującego się obróbką szkła 
i luster. Dzisiaj w dawnych 
obiektach huty działa kilkana-
ście różnych przedsiębiorstw o 
różnorakim profilu działalno-
ści. Na jej dawnym terenie w 
ostatnich latach wybudowano 
m.in. stację paliw, Burger King 
(obecnie KFC), market Netto. 
Aktualnie trwa również bu-
dowa osiedla Nowa Piaskowa 
Góra. Niektóre z hal fabrycz-
nych zostały wyburzone.

Przedstawiona historia nie 
wyczerpuje oczywiście te-
matu. Na temat działalności 
kulturalnej i społecznej huty 
(w tym o bibliotece, gazetce 
ściennej, chórze) można wiele 
jeszcze napisać. Może w nie-
dalekiej przyszłości nadarzy 
się taka okazja. 

Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) Szyperski A., Huta Szkła Wałbrzych, 
[w:] Kronika Wałbrzyska (Roczniki 
Wałbrzyskie), Wałbrzyskie Towarzystwo 
Kultury; PWN Warszawa-Wrocław 
1981;
2) „Produkcja z odpadów, Trybuna 
Wałbrzyska, 16.08.1962;
3) „Najnowsze oceny Wałbrzycha w 
konkursie czystości”, Trybuna Wałbrzy-
ska, 18.10.1962;
4) „Przeżyliśmy to w roku 1965”, 
Trybuna Wałbrzyska, 20.01.1966;
5) „W dniu Święta Odrodzenia”, Trybuna 
Wałbrzyska, 28.07.1966;
6) „Koniec harcerskiego lata”, Trybuna 
Wałbrzyska, 25.08.1966;
7) „Szklane cegły z huty Wałbrzych”, 
Trybuna Wałbrzyska, 15.09.1966;
8) „Opóźnienia na wałbrzyskich 
inwestycjach”, Trybuna Wałbrzyska, 
02.09.1969;
9) „Marblit produkuje się tylko w 
Wałbrzychu”, Trybuna Wałbrzyska, 
27.01.1970;
10) „Żałosny los Huty Szkła Wałbrzych”. 
Skutki braku nadzoru, Tygodnik Wałbrzy-
ski, 07.02.1995;
11) „Rodzinna firma”, Tygodnik Wał-
brzyski, 21.03.1995;

HISTORIA NIEZNANA

 » Most wiszący nad Jeziorem Bystrzyckim wybudowany przez 
pracowników huty – rok 1971 (Fot. www.polska-org.pl)

 » Taras restauracji Wodniak w Zagórzu Śląskim z 
parkietem z zielonego marblitu oraz dekoracji 
z kolorowego szkła (Fot. www.polska-org.pl)
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Wiadomo, że od początku pan-
demii i ogłoszenia społecznej kwa-
rantanny teatry znalazły się w 
nowej rzeczywistości. Brak wystę-
pów scenicznych mocno wszystkim 
doskwiera, ale nie było wyjścia. 

Należało się „zaprzyjaźnić” z nową 
sytuacją. 

Pierwszą odpowiedzią teatrów 
było przeniesienie swoich wydarzeń 
artystycznych do sieci. Na stronach 
www, facebooku i youtube zaroiło się 

od spektakli online, projektów, czytań 
i innych form performatywnych. 

Niedawno minęły dwa miesiące 
od przerwania prób i pracy arty-
stycznej w Teatrze Dramatycznym 
w Wałbrzychu. Ogłoszenie kwa-

rantanny na trwałe wpłynęło nie 
tylko na produkcje teatralne, ale 
na każdy aspekt życia kultural-
nego w kraju. W Szaniawskim 
zauważyli wielką potrzebę inter-
netowej debaty na temat sensu 

przenoszenia działań teatralnych 
do sieci. 

Czy prezentacja spektakli online 
jest tylko formą promocji, czy szansą 
dla teatru na znalezienie nowego 
medium komunikacji? Czy wzmożo-
na obecność w sieci nie generuje już i 
tak olbrzymiej nadprodukcji materia-
łów performatywnych? Co nowego, 
na żywo i w internecie mają widzom 
do zaoferowania wybrane sceny w 
kraju? Na te i wiele innych pytań pró-
bowali odpowiedzieć ludzie kultury 
w telekonferencji. Pomysłodawczy-
nią rozmowy i jej moderatorką była 
Nikola Olszak, teatralna pedagożka 
z Wałbrzycha, a na nasze zaprosze-
nie Szaniawskiego odpowiedzieli 
dyrektorzy teatrów, kuratorzy życia 
artystycznego i krytycy z całej Polski. 
Mamy nadzieję, że wkrótce goście 
tej rozmowy online spotkają się z 
widzami, również w Wałbrzychu.  

ToP

Teatr online? Teraz OK
Czy działania artystyczne instytucji kultury w sieci mają 
sens? Naszym zdaniem jak najbardziej! Na to pytanie próbo-
wali odpowiedzieć artyści podczas telekonferencji. 

KULTURA

 „Bagdad Cafe” to najlep-
szy i najpopularniejszy film 
Percy’ego Adlona. Niemiec-
ki reżyser to właśnie w nim 
skumulował swój talent arty-
styczny, zacięcie komediowe i 
wielką sympatię do ludzi. Do 
tego celu wybrał wydawać by 
się mogło najgorsze miejsce, 
jakie można sobie wymy-
ślić – pustynię z upadającą 
stacją benzynową i barem. 
Tymczasem twórca potrafił w 
takich warunkach zbudować 
prawdziwy dramat, choć z 
happy endem. 

Bohaterami pustynnej hi-
storii jest Jasmin (Marianne 
Sagebrecht) i Brenda (CCH Po-
under). Pierwsza z nich jest 
Niemką, która trafia do tytuło-
wego „Bagdad Cafe” prosto z 
samochodu, z którego wyrzucił 
ją mąż. Druga to ciemnoskóra 
właścicielka przybytku. Właśnie 
opuścił ją mąż. Jakby tego było 
mało, zepsuł się … ekspres 
do kawy. W takich „szampań-
skich” nastojach panie trafiają 
na siebie. Oprócz smutnych 
życiowych doświadczeń dzieli 
je wszystko – kolor skóry, po-

chodzenie, kultura i zwyczaje. 
Oczywiście na pierwsze konflik-
ty nie trzeba długo czekać. Jest 
to główna oś fabuły.

„Bagdad Cafe” nie byłby tak 
magiczny, gdyby nie wszystko, 
co dzieje się w tle ich relacji. 
Przede wszystkim hipnotyzuje 
senne tempo. Atmosfera ma-
gicznej senności udziela się od 
pierwszych minut obrazu. At-
mosferę niezwykłości podkreśla 
pozostała menażeria – tatuaży-
sta, zapomniany, hollywoodzki 
dekorator oraz zgubiony włoski 
kucharz. Historia potrafi rozkleić 

widzów, kiedy pustynny klimat 
zaczyna wpływać na posta-
wę spiętej Jasmin. Z radością 
oglądamy, jak otyła Niemka 
zamienia bawarskie uniformy 
na luźne koszule. W sensie 
nie tyko dosłownym, ale także 
mentalnym. Te i wiele innych 
zdarzeń potrafi rozbawić. Sam 
ich widok może wywoływać 
uśmiech. 

Mimo premiery filmu w 
1987 roku, tematyka pozo-
staje niestety wciąż aktualna. 
Może naiwnie, ale „Bagdad 
Cafe” daje wiarę w ludzi, że 
–  mimo tak wielu różnic – 
zawsze znajdą wspólny język. 
W filmie jest jeszcze coś, co 
uczyniło produkcję Percy’e-
go Adlona czymś wyjątko-
wym – muzyka, a dokładniej 

piosenka „Calling You” w 
wykonaniu Jevetty Steele. 
Jest to bezwzględnie jedna 
z najpiękniejszych melodii 
w historii nie tylko kina, ale 
muzyki w ogóle. Te pięć minut 
i dwadzieścia sekund jest wy-
starczającym powodem, aby 
wrócić lub po raz pierwszy 
obejrzeć „Bagdad Cafe”.

Piotr Bogdański

Zanim do kina 

Pustynne Bagdad Cafe
Zapraszamy do naszego stałego już cyklu. Nim 
wszystko wróci do normalności i kina będą przy-
ciągać repertuarem pełnym nietuzinkowych pre-
mier, zobaczcie zestaw filmów, które stały się dla 
mnie najważniejsze. Dziś chciałbym polecić „Bag-
dad Cafe” Percy’ego Adlona.
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 » „Bagdad Cafe” nie byłby 
tak magiczny, gdyby nie 
wszystko, co dzieje się 

w tle relacji dwóch kobiet

» „Bagdad Cafe” nie byłby 
tak magiczny, gdyby nie 
wszystko, co dzieje się 

w tle relacji dwóch kobiet
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Oni rozmawiali online
Anna Róża Burzyńska – krytyczka te-
atralna, wykładowczyni Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, redaktorka Didaskaliów, 
jurorka 1. Festiwalu Rezonans
Natalia Korczakowska – reżyserka, dy-
rektorka artystyczna Studio Teatrgaleria 
w Warszawie
Nikola Olszak – pedagożka teatralna 
Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu
Grzegorz Chojnowski – redaktor naczelny 
Radia Wrocław Kultura
Przemysław Gulda – krytyk teatralny
Grzegorz Laszuk – reżyser, szef Komuny 
Warszawa
Seb Majewski – dyrektor artystyczny 
Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu
Roman Pawłowski – pełnomocnik dy-
rektora TR Warszawa do spraw progra-
mowych 
Bartosz Szydłowski – reżyser, dyrektor ar-
tystyczny Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie
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Pierwszy tydzień programu „Aktywni Pozytywni” w 
Aqua-Zdroju cieszył się sporym zainteresowaniem i wy-
soką frekwencją oraz pozytywnymi opiniami. Przed nami 
druga runda, którą wzbogacono o dodatkowe sporty i 
rodzaje aktywności. W drugim tygodniu Aqua-Zdrój wzbo-
gacił ofertę o takie sporty jak piłka nożna, futbol amery-
kański, tenis stołowy, trening obwodowy, mini band shape 
czy nordic walking. Pozostałe propozycje z pierwszego 
tygodnia, które cieszyły się największą popularnością, 
pozostały bez zmian. Wszystkie treningi są bezpłatne, 
prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorsko-
-trenerską. Zajęcia odbywają się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności, a warunkiem uczestnictwa jest 
wcześniejsza rejestracja w elektronicznym formularzu i 
otrzymanie potwierdzenia SMS (ograniczenia w maksy-
malnej licznie 6 osób na jedne zajęcia). Trening trwa 1 
godzinę zegarową, podzieloną na 45 minut zajęć oraz 15 
minut na wymianę grup ćwiczących oraz obowiązkową 
dezynfekcję sprzętów sportowych.

SCB
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Bezpodstawne wzbogace-
nie zostało uregulowane w 
art. 405 KC. Zgodnie z tym 
przepisem każdy, „kto bez 
podstawy prawnej uzyskał 
korzyść majątkową kosztem 
innej osoby, obowiązany jest 
do wydania korzyści w na-
turze, a gdyby to nie było 
możliwe, do zwrotu jej warto-
ści”. Na tej podstawie można 
wyróżnić cztery przesłanki, 
które muszą wystąpić, aby 
dane zdarzenie zakwalifi-
kować jako bezpodstawne 
wzbogacenie. Są to: uzyskanie 

korzyści majątkowej przez je-
den podmiot, brak podstawy 
prawnej do jej uzyskania, zu-
bożenie drugiego podmiotu, 
współwystępowanie wzbo-
gacenia i zubożenia. Brzmi to 
dość skomplikowanie? Jeżeli 
jakiś składnik majątku trafi od 
właściciela do innego pod-
miotu bez podstawy prawnej, 
np. stado owiec przechodzi 
z jednego pastwiska (łąki) 
na drugie, w takiej sytuacji 
jasno widzimy, że właściciel 
ubożeje, a podmiot trzeci się 
wzbogaca bez powodu. Nie 

pozostaje więc nic innego, 
jak zwrot tego, co było przed-
miotem bezpodstawnego 
wzbogacenia.

Zwrot powinien nastąpić 
w naturze – taka jest zasada. 
Oczywiście, jeżeli przedmiot 
został sprzedany, zgubiony, czy 
uszkodzony, to zwrot nie może 
nastąpić w naturze. Wtedy 
zwraca się tak zwane suro-
gaty, czyli korzyści zastępcze 
– wszystko to, co wzbogacony 
uzyskał za dany przedmiot. 
Co więcej, w takiej sytuacji 
podmiot zubożony może żądać 

zwrotu wartości wyrażonej 
w pieniądzach, żeby uprościć 
rozliczenie. Dokonując zwro-
tów, trzeba pamiętać jeszcze o 
zasadzie wyrażonej w art. 409 
kodeksu cywilnego. Zgodnie 
z nią, zwraca się zawsze „ak-
tualne wzbogacenie”, a nie 
wartość danego przedmiotu 
w momencie jego utracenia. 
Obowiązek zwrotu wygasa, 
jeżeli wzbogacony zużyje lub 
utraci korzyść w taki sposób, 
że nie jest już wzbogacony, 
np. wyda znalezione pienią-
dze. Ale i tutaj są wyjątki – ta 
zasada nie dotyczy sytuacji, 
gdy wzbogacony wyzbywając 
się korzyści lub zużywając ją 
powinien liczyć się z obowiąz-
kiem zwrotu. W takiej sytuacji 
wzbogacony, który już spożyt-
kował swoje wzbogacenie, i 
tak będzie musiał zwrócić zu-
bożonemu utraconą przez nie-

go wartość. Nie zawsze trzeba 
zwracać bezpodstawne wzbo-
gacenie. Kiedy zatem zwracać 
nie trzeba? W sytuacji, kiedy 
ktoś spełni świadczenie jeszcze 
niewymagalne – w ten sposób 
unika się transferu zwrotnego 
i ponownego transferu, kiedy 
świadczenie stanie się wy-
magalne. Nie trzeba zwracać 
świadczenia w sytuacji speł-
nienia świadczenia, które się 
przedawniło. Wbrew temu, 
co się powszechnie uważa, 
przedawnione świadczenie jest 
dalej pełnoprawnym świad-
czeniem – jedynie nie można 
dochodzić jego spełnienia przy 
pomocy przymusu sądowego. 
Jednak w sytuacji, kiedy ktoś 
spełni je dobrowolnie, nie 
podlega ono zwrotowi.

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 Prawne-
go DARAŻ i DORADCY ul. 
Chrobrego 12/4, 58-300 Wał-
brzych, tel. 601472787, e-
-mail: kancelaria@daraz.pl.

Red

Zacznę chyba od strony tech-
nicznej. Najnowsze konsole 
rzucą białą rękawiczkę nawet 
najlepszym i najsprawniejszym 
PCtom za sprawą wyspecjali-
zowanej architektury. Wypo-
sażone w bardzo dobre karty 

graficzne z ray tracingiem, który 
oprócz grafiki ma podobno być 
wzbogacony również o sam 
dźwięk. Da to konsoli możli-
wość obliczania, czy gracz lub 
NPC usłyszy różne dźwięki, jak 
na przykład kroki na miękkiej 

nawierzchni. Po prezentacji 
silnika UE5 można też wywnio-
skować, jak będzie wyglądać 
grafika w przyszłych tytułach. 
No cóż, w końcu gry będą do-
stępne w rozdzielczości 4K przy 
60fps. Zapowiada się cudnie. 

Warto też napomnieć o dys-
kach SSD. Podobno mają one 
być bardzo szybkie – transfery 
rzędu 5.5GB/s. Oferuje nam 
to mniej więcej 16-krotne 
przyśpieszenie względem 
poprzedniej generacji, co jest 
wielkim skokiem naprzód. 
Mówimy tu także nie tylko o 
bardzo szybkim wczytywaniu 
map lub konkretnych etapów, 
a o błyskawicznym włączaniu 

samej gry. Mając to wszystko 
na uwadze i zakładając, że 

konsole będą kosztować w 
granicach 2 tys. zł w dniu pre-
miery, uważam że jest świetna 
okazja, żeby sprawić sobie 
porządny sprzęt do gier. Tro-
chę ciężko mi to przyznać jako 
zatwardziałemu PCtowcowi, 
ale jestem podekscytowany i 
już nie mogę się doczekać tej 
wspaniałej nowej generacji.

„Venegeur” SKN Challenger

MISZMASZ

Okiem gracza

Nowa generacja
Ostatnio pojawił się naprawdę gorący 
temat, a mianowicie możliwości naj-
nowszej generacji konsol. Znajdziemy 
o nich teraz wiele artykułów, szcze-
gólnie po prezentacji silnika Unreal 
Engine 5. Czas, by dorzucić swoje 
pięć groszy i napisać własne przemy-
ślenia co do nowego sprzętu.

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Co to jest bezpodstawne wzbogacenie? Tym ra-
zem na to właśnie pytanie w naszym cyklu porad 
odpowiada prawnik Adam Daraż.
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KUPON

Ruiny jakiego zamku widoczne są na 
zdjęciu?
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odpowiedź
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U W A G A  KO N KU R S  
Podobała wam się zeszłotygodniowa zabawa? Z głosów, które 

od was otrzymujemy, wiemy, że tak! Dlatego dziś ją powtarzamy. 
Znów dzięki nam możecie wygrać posiłek „na wynos”, ponownie w 
restauracji Pizza Lato Kebab w Wałbrzychu. Co trzeba zrobić, żeby 
na nasz koszt zjeść lunch? Po pierwsze, poprawnie odpowiedzieć na 
pytanie konkursowe. Widzisz fotografię obok? Ruiny jakiego zamku 
widoczne są na zdjęciu? Nagrodami dla osób znających dobrą odpo-
wiedź, podobnie jak przed tygodniem, jest 10 zestawów „na wynos” 
o wartości do 20 złotych każdy. Poprawne odpowiedzi wystarczy 
wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w restauracji. Ale uwaga, 
każdy z 10 zwycięzców otrzyma tylko jeden zestaw. Kto pierwszy, 
ten lepszy. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów 
z gazety w restauracji Pizza Lato Kebab czekają od najbliższej środy 
(20.05) do piątku (22.05) w godz. 12:00 – 21:00. Szczegółowy re-
gulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.     

Nagroda do odebrania w restauracji Pizza Lato Kebab 
przy ul. Moniuszki 1 w Wałbrzychu
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Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych 
komórek
Poziomo:
2 – sikaj po bombie
4 – w nim ziemniak i harcerz
6 – współpracownik z laboratorium
7 – odwrócony szczyt o nieprzyjemnym 
zapachu
9 – przeczące potwierdzenie, że to 
chwast z echolokacją
10 – nakłuwała szkodniki niszczące 
ubrania lub inaczej część pierwiastka

Pionowo:
1 – wielotonowe stukanie
2 – skok w okrętowy otwór u bogatych
3 – część przedsiębiorstwa dla 
hazardzisty
4 – pieniężny owoc o dużej wartości
5 – zwrotka wykonującego wyroki, której 
każdy chciałby uniknąć 
8 – pojedynczy strażak

Poziomo:
1 – policyjne miasto nad Odrą - Police
4 – warzywne do widzenia staruszkowie - papryki
6 – zdrobniale Cezarego naczynie - czarka
9 – pytające zwierzę - jak
10 – Tuhaj Bej na palu według jadłopodawcy - szaszłyk
11 – egzamin posiadacza wymarłego zwierzęcia - matura

Pionowo:
1 – dobre nas czesi w reklamie - piwo
2 – drzewo pali nie po kolei - lipa
3 – metalowo-pledowa potrawa - cynaderki
5 – ciężarowe piwo - tatra
7 – pozbawiony czegoś krzew - bez
8 – stan materii z grecką literą, którym łatwo zabić muchę 
- gazeta

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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Nikomu wtedy nawet przez 
myśl nie przeszło, by zatrud-
niać w zespole obcokrajow-
ców. Nie to, co teraz. Masz 
bogatego sponsora, masz dru-
żynę, a za chwilę mistrzostwo. 
Co to za sztuka zarządzać 
wielomilionowym budżetem. 
Sztuką jest wychować niemal 
całą drużynę. Scalić ją, spo-
wodować, by poszczególni 
gracze rozumieli się na boisku 
bez słów, podawali w ciemno. 
Ewentualnie zasilić szeregi 
„perełkami” z innych klubów. 
Młodymi, zdolnymi, którzy 
później zostawali gwiazdami 
parkietów. Od zawsze taka 
była filozofia w koszykarskim 
Górniku. Stawiać na wycho-
wanków.

W 1956 roku, gdy biało-
-niebiescy awansowali do II 
ligi, mało kogo to obchodziło 
w mieście. No może trochę 
przesadziliśmy, bo władze 

Wałbrzycha sypnęły groszem 
na remont toalet, natrysków 
i szatni w hali przy ul. Ma-
sarskiej. Znalazły się też pie-
niądze na jej wymalowanie.  
Drużyna cieszyła się, że może 
rywalizować z zespołami z 
innych regionów Polski. Przez 
kilka lat wałbrzyszanie byli 
zespołem środka tabeli. Tak 
to się dzisiaj ładnie mówi. 
Do najsilniejszych nie mieli 
„podjazdu”, a słabszych od-
prawiali z kwitkiem. Przegry-
waliśmy z mocarzami typu 
Spójnia Gdańsk czy Cracovia 
Kraków, ale gromiliśmy MKS 
Sopot czy Budowlanych To-
ruń. W sezonie 1956/57, 
pierwszym dla Górników na 
drugoligowym froncie, dzięki 
Pucharowi Polski koszyka-
rze spod Chełmca w końcu 
mogli zagrać z najlepszymi 
w kraju. Półfinałowy turniej 
rozegrano w Wałbrzychu. 

Gospodarze sprawili niespo-
dziankę, wygrywając całe 
zawody. Najpierw zespół 
prowadzony do boju przez 
Jerzego Sterengę rozgromił 
II-ligową Ślęzę Wrocław, na-
stępnie pokonał I-ligowy ŁKS 
Łódź, wreszcie rozbił  również 
występującą w ekstraklasie, 
Olimpię Poznań. Górnik dzięki 
znakomitej postawie w tur-
nieju półfinałowym zakwa-
lifikował się do finałowych 
gier o Puchar Polski. Niestety 
na zawody nie pojechał ze 
względu na… finanse. Trud-
na sytuacja ekonomiczna 
klubu nie pozwoliła drużynie 
zmierzyć się z najlepszymi. 

Sezon 1960/61 był jak do-
tąd najlepszy w wykonaniu 
biało-niebieskich w II lidze. 
Napisanie, że byli o krok od 
awansu do ekstraklasy, było-
by chyba lekką przesadą, ale 
faktem jest, że do końca nasi 

bili się w czubie. Podopiecz-
ni Jerzego Sterengi, który 
występy na parkiecie łączył 
z pracą trenerską, przegrali 
batalię z Gwardią Wrocław. 
Tą samą, z którą za dwie de-
kady nasz klub będzie toczył 
zażarte pojedynki o medale 
mistrzostw Polski. Rok później 
zakończenie kariery zawodni-
czej zapowiedział Sterenga. 
Kilkukrotnie udawało się go 
jednak nakłonić do  powrotu 
na parkiet, ale w kolejnych la-
tach Górnik bardziej musiał się 
martwić, by nie spaść o klasę 
niżej, niż snuć plany awansu 
do ekstraklasy. Pocieszające, 
że dobrze wyglądała praca z 
młodzieżą. Zespół juniorów 
w sezonie 1960/61 zosta wi-
cemistrzem okręgu. Liderami 
ekipy byli Bogusław Rutecki, 
Jacek Grodecki i Adam Dą-
browski, którzy zaczęli od-
ważnie pukać do drużyny 

Naprawdę miło jest w elicie 
Koszykarski Górnik w latach 60. i zwłaszcza w 70. ubiegłego wieku, systematycznie 
budował swoją potęgę. To było przed wielkimi sukcesami klubu. Tak, wiemy, brzmi 
patetycznie. Możecie uśmiechać się pod nosem, ale to były czasy, gdy praca z mło-
dzieżą była ważniejsza od ściągania tabunów co lepszych zawodników z Polski. 

 » Zespół Górnika z przełomu lat 60. i 70. Stoją od lewej: Ignaczak, Mrozik, Pogorzelski, Ćwiękała (kier. drużyny), Zenfler, Wojtkowiak, Skomra, Lewandowski, Krzesiak, Podstawczyński, 
Klonowski. Siedzą od lewej: Rutecki, Domoradzki, trener Rytko, Kaczorowski, Białowąs, Grodecki. Wielu z tych zawodników w sezonie 69/70 wywalczyło historyczny awans do I ligi

 » Janusz Krzesiak przez 
wiele lat był podporą 
koszykarskiego 
Górnika
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seniorów, znów prowadzonej 
przez Stanisława Rytko.      

Przed sezonem 1964/65 
PZKosz postanowił zreformo-
wać rozgrywki II ligi. Utwo-
rzono wtedy aż 8 grup, po 8 
teamów w każdej. Taki ruch 
zdecydowanie obniżył po-
ziom rozgrywek. Może to i 
dobrze, bo biało-niebiescy 
byli w fazie przebudowy. Do-
świadczonemu Henrykowi 
Popielewskiemu sprowadzo-
no do pomocy tylko Leona 
Klonowskiego. Resztę zespołu 
tworzyli miejscowi zawodnicy 
wspomagani przez najzdol-
niejszych juniorów. Wśród 

nich wyróżniali się bardzo 
młodzi Witold Domoradzki 
i Apolinary Podstawczyński, 
którzy wraz z kolegami w 
sezonie 63/64 wywalczyli 
mistrzostwo Dolnego Śląska 
juniorów i byli blisko awansu 
do ścisłego finału. Młodzi 
wałbrzyszanie przegrali wtedy 
pechowo jednym punktem z 
Lechem Poznań, który został 
juniorskim mistrzem Polski. 
To musiało zaprocentować w 
dorosłej koszykówce. 

W sezonie 1965/66 koszy-
karze z Masarskiej byli po raz 
pierwszy blisko wywalczenia 
promocji do ekstraklasy. Nasi 

wygrali rozgrywki w swojej 
grupie II ligi. W pokonanym 
polu pozostawili m.in. Nysę 
Kłodzko i Turów… Bogatynia. 
Tak, to nie pomyłka. Młodsi 
na pewno kojarzą tę nazwę 
nierozerwalnie ze Zgorzelcem. 
Dużo wcześniej zespół z Boga-
tyni również występował pod 
takim szyldem. W półfinale 
podopieczni trenera Stanisła-
wa Rytko pokonali Widzew 
Łódź i Spójnię Gdańsk, a prze-
grali z Koroną Kraków. Z jedną 
porażką awansowali do fina-
łu. Tu Górnicy zrewanżowali 
się Krakusom za wcześniejszą 
porażkę i chyba za wcześnie 
uwierzyli w sukces. Porażki z 
AZS-em Poznań i Lublinianką 
Lublin przekreśliły marzenia 
o grze z najlepszymi. Trzeba 
było jeszcze trochę poczekać. 
W kolejnym sezonie znów 
zmieniono system rozgrywek. 
Postanowiono, że w II lidze 
będą tylko… dwie grupy. Bia-
ło-niebiescy do ostatniej kolej-
ki walczyli o pierwsze miejsce 
w tabeli ze Spartą Nowa Huta 
i na finiszu musieli uznać wyż-
szość przeciwników. Przed 
sezonem 1967/68 z klubem 
pożegnał się utalentowany 
Adam Dąbrowski, który po-
szedł na studia do Wrocławia. 
Do drużyny dołączono na-
tomiast, a jakże, najbardziej 
obiecujących juniorów! Wśród 
nich byli m.in. Henryk Skomra, 
Wojciech Kaczorowski, Jan 
Lewandowski (zdecydowanie 
bardziej w pamięci fanów 
zapisał się jako szkoleniowiec) 

oraz Mieczysław Zenfler. Ten 
ostatni to był dopiero talent. 
Nim rozgrywki wystartowa-
ły, do klubu dotarła niemiła 
wiadomość. Okazało się, że 
Górnicy w pierwszej części 
sezonu meczów „u siebie” 
nie będą mogli rozgrywać w 
hali przy ul. Masarskiej! Po-
wód? Nie zdążono na czas z 
remontem obiektu. Dziś rzecz 
nie do pomyślenia. Spotkania 
na własnym parkiecie zespół 
musiał rozgrywać w małej 
salce w Gorcach, mimo że po 
sąsiedzku dopiero co oddano 
do użytku nową halę przy ul. 
Ratuszowej, w której grali 
koszykarze Zagłębia. Na jej 
wynajęcie zabrakło jednak 
w kasie klubu pieniędzy. W 
sezonie 1968/69 liderami 
biało-niebieskich, wciąż pro-
wadzonych z ławki trenerskiej 
przez Stanisława Rytko, byli 
Witold Domoradzki (22 lata) 
i Mieczysław Zenfler (21 lat). 
Tak wtedy w Górniku budo-
wano zespół. Pokażcie nam 
dziś drużynę na zapleczu eks-
traklasy, w której tacy młokosi 
stanowią o sile. Jakby tego 
było mało, w trakcie sezonu 
do Wałbrzycha przeprowadził 
się inny żółtodziób. Janusz 
Krzesiak, junior Lublinianki, 

zasilił szeregi naszego drugo-
ligowca, co szybko okazało 
się idealnym transferem. Do 
samego końca tego sezonu 
wałbrzyszanie bili się z Bail-
donem Katowice o wejście 
na salony. Ekipa z Górnego 
Śląska wyprzedziła naszych 
dzięki lepszemu bilansowi 
bezpośrednich potyczek i to 
Baildon zajął pierwsze miej-
sce w tabeli. Po zakończeniu 
sezonu PZKosz postanowił 
zreorganizować rozgrywki 
w ekstraklasie i powiększyć 
ligę. Dlatego zorganizowano 
dodatkowy turniej o awans, 
w którym oprócz dwóch spad-
kowiczów – Korony Kraków 
i ŁKS-u Łódź zagrały zespoły, 
które w dwóch grupach II 
ligi (północnej i południowej) 
zajęły drugie miejsca – AZS 
Poznań i właśnie Górnik. Tej 
szansy nasi też nie wyko-
rzystali, ale jak mówi stare 
porzekadło, co się odwlecze...                              

Przez sezonem 1969/70 
do Wałbrzycha wrócił Adam 
Dąbrowski, do pierwszego 
składu dołączono 19-letniego 
wtedy Stanisława Ignaczaka 
(prywatnie wujka znakomite-
go siatkarza Krzysztofa Igna-
czaka), a w trakcie sezonu 
pod Chełmiec przeprowadził 

się ze Śląska Wrocław Ry-
szard Białowąs. Z taką „paką” 
nikt w II lidze nie miał wtedy 
szans. Biało-niebiescy wygrali 
rozgrywki w cuglach, pozo-
stawiając w pokonanym polu 
m.in. Skrę Warszawa, Start Lu-
blin czy Resovię Rzeszów. Co 
ciekawe, w sezonie, w którym 
Górnicy odnieśli historyczny 
sukces, walczyli też z innym 
zespołem z Wałbrzycha, Za-
głębiem, prowadzonym przez 
trenera… Jerzego Sterengę. 

Poznajcie tych, którzy wy-
walczyli dla biało-niebieskich 
awans do ekstraklasy: Wi-
told Domoradzki (180 cm), 
Ryszard Białowąs (180 cm), 
Adam Dąbrowski (185 cm), 
Jacek Grodecki (191 cm), Leon 
Klonowski (185 cm), Janusz 
Krzesiak (185 cm), Apolinary 
Podstawczyński (185 cm), 
Bogusław Rutecki (190 cm), 
Mieczysław Zenfler (192 cm), 
Edward Kaczorowski (181 
cm), Jan Lewandowski (175 
cm), Stanisław Ignaczak (175 
cm). Trenerem był Stanisław 
Rytko, a kierownikiem druży-
ny Franciszek Ćwiękała.       

Tomasz Piasecki 
Fot. użyczone (archiwum prywatne 

Witolda Domoradzkiego 
i Mieczysława Zenflera)

SPORT

 » Mieczysław Zenfler często po treningach w hali sam 
chodził na boisku, żeby szkolić technikę rzutu

 » Jeden z meczów Górnika w hali 
przy ul. Masarskiej. Pierwszy z 

lewej Mieczysław Zenfler pilnuje 
przeciwnika, a z nr 8 Krzesiak. 
Na ścianie widoczna tablica z 

wynikiem 40:34 dla gospodarzy

 » Witold Domoradzki słucha rad trenera Stanisława Rytko
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