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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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Szanowni Państwo,
w trosce o zdrowie naszych Klientów 
oraz Pracowników, w związku z sytuacją 
epidemiologiczną i zaleceniami służb 
sanitarnych, uprzejmie informujemy, że 
kasa oraz działy związane z bezpośrednią 
obsługą Klienta będą nieczynne od dnia 
16.03.2020 r. do odwołania. Oznacza to, 
że nie będzie możliwości osobistego za-
łatwienia sprawy w Centrum Obsługi 
Klienta, w tym również dokonania za-
płaty w kasie. Cały szereg spraw mogą 
Państwo załatwić z nami poprzez kontakt 
e-mailowy bądź telefoniczny (bez wy-
chodzenia z domu). 

FORMULARZE
Dokumenty i wnioski do pobrania znajdzie-
cie Państwo na naszej stronie internetowej:
h� p://cok.wzwik.pl/formularze/
Wypełnione dokumenty przyjmowane są 
elektronicznie pod adresami :
cok@wzwik.pl - Klienci WZWIK
cok@wpwik.pl - Klienci WPWIK
lub listownie na nasz adres: WZWiK al. Wy-
zwolenia 39, 58-300 Wałbrzych.

SPRAWY RÓŻNE
Pozostajemy z naszymi Klientami w kontakcie :
 telefonicznym:
994 – pogotowie wodociągowo-kanalizacyj-
ne (awarie)
74-64-88-175, 74-64-88-152 – informacje na 
temat umów, taryfy, informacje ogólne
74-64-88-130 – klienci indywidualni
74-64-88-146, 74-64-88-172 – klienci Insty-
tucjonalni (fi rmy, instytucje, wspólnoty)

74-64-88-171 – obsługa techniczna (zlecenia 
zewnętrzne, wpięcia wodno-kanalizacyjne)
74-64-88-120, 74-64-88-167, 74-64-88-181 – 
windykacja
74-64-88-113 - księgowość WZWiK
74-64-88-117 - księgowość WPWiK
74-64-88-119, 74-64-88-178 – techniczne 
warunki przyłączenia
@ poprzez pocztę elektroniczną -  na e-mail:
cok@wzwik.pl - Klienci WZWIK
cok@wpwik.pl - Klienci WPWIK

ODCZYTY
Jednocześnie od dnia 16 marca 2020 roku  
do odwołania - pracownicy Wodociągów 
Wałbrzych nie będą dokonywali osobiste-
go odczytu wodomierzy (realizowane będą 
wyłącznie odczyty radiowe). W związku z 
tym zwracamy się do naszych odbiorców z 
uprzejmą prośbą o podawanie odczytów wo-
domierzy:

 telefonicznie pod numerami: 
74-64-88-175, 74-64-88-152, 74-64-88-130, 
74-64-88-146 lub 74-64-88-172
@ poprzez pocztę elektroniczną -  na adresy 
e-mail:
cok@wzwik.pl - Klienci WZWIK
cok@wpwik.pl - Klienci WPWIK
Podając odczyt  wodomierza dobrze jest 
mieć przygotowany Symbol Nabywcy (wi-
doczny na fakturze), co znacznie uprości i 
przyspieszy realizację sprawy. W przypadku 
braku informacji o odczycie Wałbrzyskie Wo-
dociągi będą wystawiały faktury w oparciu o 
średnią wskazań z trzech ostatnich okresów 
rozliczeniowych.
Bardzo przepraszamy za niedogodności i pro-
simy o wyrozumiałość. Podkreślamy, że po-
wyższa sytuacja w żaden sposób nie wpłynie 
na zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz 
odbioru ścieków.

Wodociągi Wałbrzych
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Koronawirus 

w Wałbrzychu!
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Czy wiesz, że…
Dzięki staraniom księżnej 

Daisy w 1907 roku otwarto 
w Wałbrzychu szkołę spe-
cjalną (Kruppelschule) przy 
obecnej ulicy Piotra Skargi. 
Miała zwiększony program 
zajęć, dostosowany dla dzieci 
niepełnosprawnych. Przygo-
tował go jeden z dyrektorów 
administracji Książąt Pszczyń-

skich, o nazwisku Schulte. 
Oprócz nauki czytania, pisania 
i arytmetyki przewidziano 
zajęcia przygotowujące do 
pracy zawodowej, m.in. ręcz-
nego malowania i zdobienia 
wyrobów porcelanowych.

Mąż Daisy Hans Heinrich XV 
dotował utrzymanie placówki 
aż do 1933 roku, jednak nie 

było to wystarczające. Dlatego 
księżna organizowała chary-
tatywne koncerty wokalne w 
Szczawnie-Zdroju, Wałbrzychu 
i Wrocławiu. Planowała także 
nagranie piosenek na płytach 
dźwiękowych, jednak ten po-
mysł był zbyt trudny technicz-
nie i kosztowny w realizacji.
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WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘ

WYLUZUJ! WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘUŚMIECHNIJ SIĘ

POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 17.03
Temp. 13/4 
przelotne opady

Środa 18.03 
Temp. 15/5 
słonecznie

Czwartek 19.03
Temp. 15/6 
zachmurzenie duże

Piątek 20.03 
Temp. 14/2
pochmurno
 
Sobota 21.03 
Temp. 4/-5 
przelotne opady 
śniegu

Niedziela 22.03
Temp. 3/-3 
zachmurzenie małe

Poniedziałek 23.03 
Temp. 4/-3 
zachmurzenie duże
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Dlatego zmniejszyliśmy nakład 
naszej gazety do 5000 egzem-
plarzy. Zachęcamy natomiast do 
czytania nas w sieci. Na stronie 
www.wieszco.pl już od wtorku 
każdego tygodnia znajdziecie 
najnowszy numer naszego tygo-
dnika. Bez wychodzenia z domu 
będziecie mogli poświęcić się 
lekturze waszej ulubionej gaze-
ty. Zmiany obowiązywać będą 
do wydania z dnia 31 marca 
włącznie.    
Tu nas znajdziecie:
WAŁBRZYCH
- Dworzec Wałbrzych Szcza-
wienko – kiosk spożywczy

- budynek Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu
- Biuro Obsługi Klienta UM w 
Wałbrzychu
- Szpital Sokołowskiego na 
Piaskowej Górze
- Sporting – sklep ul. Długa
- Mazbud – Hurtownia Materia-
łów Budowlanych
- 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 Nie-
miec” (Biały Kamień, ul. Andersa 
147)
- Sklep „Oh Karol, Chemia z Niemiec” 
(Podzamcze, Bazar – boks 37)
- Kiosk Trafikapro przy ul. Bro-
niewskiego 65A na Piaskowej 
Górze (lok. D3, obok 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 Rusi-
nowej
- Sklep „KA-HA” przy ul. Krzy-
woustego 31 na Gaju
- PHU „Plus” przy ul. Grota 
Roweckiego 20 na Piaskowej 
Górze
- „Techtron”, naprawa kom-
puterów, kwiaciarnia przy ul. 
Konopnickiej 5 w Śródmieściu

- Sklep Wielobranżowy przy 
ul. Baczyńskiego 17a na Kon-
radowie 
JEDLINA-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
CZARNY BÓR
- budynek urzędu gminy
- sklep „Ania” Tomasz Droho-
mirecki
GŁUSZYCA
- kiosk Lotto
MIEROSZÓW
- budynek urzędu miejskiego
- sklep spożywczy Wiesław 
Wielgus
STARE BOGACZOWICE
- budynek urzędu gminy
- Chwaliszów – sklep spożywczy
- Struga – sklep spożywczy
SZCZAWNO-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
- 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

Wprowadzamy ograniczenia
Ze względu na epidemię koronawirusa zdecydowa-
liśmy, że do końca marca nasi kolporterzy nie będą 
rozdawać gazet na ulicach, przed największymi 
fabrykami czy przed bazarem na Podzamczu. Nie 
znajdziecie nas też, co oczywiste, w miejscach, 
które zostały zamknięte, typu Stara Kopalnia czy 
Aqua-Zdrój. 
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Najpierw krótkie przypo-
mnienie. W październiku 
2017 roku przed Sądem 
Okręgowym w Świdnicy je-
den z byłych funkcjonariuszy, 
który był oskarżony o pobi-
cie ze skutkiem śmiertelnym 
35-latka, został skazany na 
5 lat pozbawienia wolności. 
Drugi z byłych policjantów 
został wówczas uniewin-
niony.

„Sąd Okręgowy w Świdni-
cy uznał, że Paweł H., który 
miał legitymować zmarłego 
35-latka, jest winny nie-
dopełnienia obowiązku i 
działania na szkodę interesu 
publicznego, bo po zatrzy-
maniu sprawcy wykroczenia 
nie sporządził protokołu jego 
zatrzymania, a następnie 
wziął udział, wspólnie i w 
porozumieniu z nieustaloną 
osobą, w pobiciu” – argu-
mentował wówczas wyrok 
sędzia Mirosław Bagrowski.

Mężczyznę sąd skazał na 
pięć lat więzienia, 10-letni 

zakaz pracy w policji i naka-
zał mu wpłacanie w sumie 

40 tys. zł nawiązki na rzecz 
rodziny zmarłego. Grzegorz 

K., drugi z byłych policjan-
tów, został uniewinniony.

Tymczasem decyzją Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu 

z marca 2018 roku, dwaj 
byli policjanci zostali unie-
winnieni. Obaj oskarżeni 
od początku nie przyznawali 
się do winy. Sąd Apelacyjny 
wydał taki wyrok, bowiem 
uznał, że choć w budyn-
ku komisariatu stosowano 
przemoc, to nie wiadomo 
kto się jej dopuścił i w jakim 
stopniu. 

Po tym, jak Sąd Apela-
cyjny uniewinnił obydwu 
policjantów, sprawa trafiła 
do Sądu Najwyższego, któ-
ry wyrok skasował i sprawa 
wróci ła do Sądu Apela-
cyjnego. We wtorek, 10 
marca zapadł prawomocny 
wyrok. Paweł H. został ska-
zany na 5 lat pozbawienia 
wolności, a wyrok Grze-
gorza K. został uchylony 
i sprawę skierowano do 
ponownego  rozpozna -
nia w sądzie pier wszej
 instancji.

Przypomnijmy, że do zda-
rzenia doszło w sierpniu 
2013 roku w komisariacie 
policji nr 5 w Wałbrzychu. 
Dwóch byłych wałbrzyskich 
policjantów miało wtedy 
pobić 35-letniego Piotra G., 
którego zatrzymali w dziel-
nicy Biały Kamień i zawieźli 
go do komisariatu. Po jego 
wypuszczeniu ofiara dzwo-
niła do znajomych i skarżyła 
się, że policjanci go pobili. 
Po kilku godzinach mężczy-
zna został znaleziony nie-
przytomny na ulicy, kilometr 
od komisariatu. Piotr G. 
zmarł. Sekcja zwłok wyka-
zała, że miał m.in. złamane 
dwa żebra i pękniętą śle-
dzionę. W efekcie nastąpił 
krwotok do jamy brzusznej 
i zgon.

SCB

FAKTY

Policjant pójdzie do więzienia 
Zapadł prawomocny wyrok w sprawie dwóch byłych policjantów 
oskarżonych o pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Paweł H. został 
skazany na 5 lat pozbawienia wolności, a wyrok Grzegorza K. zo-
stał uchylony i sprawę skierowano do ponownego rozpoznania w 
sądzie pierwszej instancji.

 » Były policjant usłyszał prawomocny 
wyrok ws. pobicia zatrzymanego 
ze skutkiem śmiertelnym. Będzie 
musiał odsiedzieć 5 lat 
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Wałbrzych, ul. Marii Konopnickiej 8/1a
tel. (74) 666 26 53
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Naprawdę byliście tak na-
iwni, myśląc, że prezydent 
Andrzej Duda nie podpisze 
ustawy, dzięki której do TVP i 
Polskiego Radia wpompowa-
ne zostaną 2 mld zł?! Idziemy 
o zakład, że to była dobrze 
zaplanowana ustawka. Taka 
jak na przykład kiboli Lecha 
Poznań z bandytami Śląska 

Wrocław, gdzieś w lesie, żeby 
na pięści udowodnić sobie, 
kto jest większym kozakiem. 
Ustawka umówiona między 
stronami (czytaj: politykami), 
co do jedności czasu, akcji i 
prawie miejsca. Niemal jak w 
antycznej tragedii. 

Prezydent, jako jeden z ak-
torów przedstawienia, posta-

wił warunek, który niby został 
spełniony. Chciał głowy pre-
zesa TVP w zamian za podpis 
pod ustawą. Słowem prolog 
jak we wspomnianej tragedii 
zapowiadający temat. Epizo-
du nie byliśmy świadkami, 
bo sceny zawierające dialogi 
pozostałych aktorów, zosta-
ły ukryte przed opinią pu-

bliczną. Odbywały się gdzieś 
za kotarą, poza głównym 
miejscem akcji. Powiedz-
my, takie didaskalia, pisane 
gdzieś na marginesie. Potem 
usłyszeliśmy pieśń chóru, 
dywagujących mediów, co 
stanie się w kulminacyjnym 
momencie. Wreszcie głośny 
lament (zdaje się nazywany 

kommos) głównego bohatera. 
Andrzeja Dudy, świadomego 
zbliżającej się przegranej, klę-
ski, upokorzenia (niepotrzeb-
ne możecie sobie wykreślić) 
ogłaszającego podpisanie 
ustawy i stworzenie przy 
pomocy drugiego z aktorów, 
premiera Mateusza Mora-
wieckiego, bliżej nieokreślo-
nego funduszu zdrowia. To 
tak jakbyście po nocnej ba-
landze poza domem obiecali 
nie na żarty wkur…..j żonie, 
nową kieckę. Żeby choć tro-
chę ją udobruchać. Wszystko 
odbyło się obliczone na wy-
wołanie u widza pewnego 
rodzaju katharsis. Jeżeli nie 
pamiętacie z podstawówki, 
co to było, właśnie przypo-
mnieliśmy. Trzeci z aktorów, 
Jacek Kurski, stracił na chwilę 
stołek prezesa telewizji pu-
blicznej, bo taki był warunek, 
by go po chwili odzyskać. Zo-
stając doradcą zarządu TVP! 
Tego nonsensownego rozwią-
zania, żywcem wyciągniętego 
z lecącej non stop w telewizji 
reklamy telefonii komórkowej, 
nikt chyba by lepiej nie wymy-
ślił. Autorzy „Ucha prezesa” 
mogliby się tylko uczyć. Byśmy 
zapomnieli. Jest jeszcze głów-
na postać, autor tragedii, po 
mistrzowsku rozpisująca role 
do odegrania, których zary-
su nie powstydziłby się sam 
Sofokles. Co by nie mówić, 
temu szeregowemu posłowi 
należą się pochwały. Palce 
lizać, majstersztyk, chapeau 
bas, respect i co tam jeszcze 
sobie wymyślicie. Możecie też 
paść na kolana. 

W oparach atmosfery grozy 
wywołanej koronawirusem 
zrobiono dokładnie to, co 
chciano. Nawet aż tak duże-
go biadolenia nie było. Wielu 
skupiło się na samopoczuciu 
prezydenta Andrzeja Dudy – 
które przyznajemy, musiało 
być paskudne – i większość 
wróciła do głównego tematu. 
Koronawirusa. To już nie są 
żarty, psychoza udziela się 
prawie każdemu. Spróbujcie 
iść do apteki albo drogerii, 
żeby kupić żel antybakte-
ryjny. Puste półki. Wszystko 
wymiecione. Albo po ryż, 
kaszę czy makaron. Też nie 

ma prawie w czym wybierać. 
Gdyby ktoś wpadł na pomysł 
sprzedawania butelek, napeł-
nionych choćby tylko zwykłą 
wodą, ale z nalepką środek 
antywirusowy, stawiamy, że 
w krótkim czasie ze szczytu 
listy najbogatszych Polaków 
mógłby strącić Michała Soło-
wowa. Zygmunta Solorza to 
na pewno „wciągnąłby” jak 
croissanta na śniadanie. 

Prawda jest taka, że g…. 
wiemy o koronawirusie. Choć 
wygląda jakby był to trzeci, 
po polityce i piłce nożnej, te-
mat, na którym Polacy znają 
się najlepiej. Choćbyśmy na 
okrągło wróżyli z fusów, lali 
wosk, stawiali pasjansa czy 
tarota, to i tak nie dowie-
my się, w którym kierunku 
epidemia pójdzie. Nikt tego 
nie wie. Wiadomo tylko, że 
będzie więcej zachorowań. 
Podając sobie z ust do ust 
(oby zachowując bezpieczną 
odległość) jakieś miejskie 
legendy, jak dawniej o czar-
nej wołdze czy satanistach 
tnących ludzi żyletkami po 
policzkach, też sobie nie po-
magamy, potęgując w ten 
sposób strach. 

Co robić? Stosować się do 
zaleceń służb sanitarnych, 
sto razy częściej myć ręce 
niż dotychczas, nie łamać 
zakazów i brać pod uwagę 
rekomendacje urzędników 
(jeżeli czegoś nie wolno, to 
nie wolno!!!), wreszcie za-
chować spokój, nie dać się 
zwariować, nie panikować. 
Bo to ostatnia rzecz, jaka 
jest w tej chwili potrzebna. 
Tylko jak to zrobić, skoro 
niektóre szpitale przyznają, 
że brakuje im ochronnych 
maseczek i kombinezonów, 
a w Polsce w porównaniu 
z innymi krajami wykonuje 
się zdecydowanie za mało 
testów wykrywających to pa-
skudztwo. Na dodatek jedna 
z najważniejszych osób w 
państwie jedzie prywatnie do 
Włoch w obstawie agentów 
Służby Ochrony Państwa. To 
tak, jakbyście przestrzegani 
przez babcię, żeby nie wkła-
dać rąk do pieca, grzebali w 
rozgrzanych węglach. Ech…   

Tomasz Piasecki

FAKTY

Jak żyć, panie wirusie? 
Choć wyobraźnia Stephena Kinga wydaje się nie-
ograniczona, nawet on nie stworzyłby takiej at-
mosfery grozy, jaka opanowała ludzi przy okazji 
koronawirusa. Robert Górski też nie wpadłby w 
„Uchu prezesa” na większy absurd niż ten przy 
piarowskim zagraniu przekazania mediom publicz-
nym 2 mld zł i niby odwołaniu Jacka Kurskiego.
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 O przekazanie wspo-
mnianego procenta mogą 
ubiegać się organizacje, 
które na terenie Wałbrzycha 

realizują swoje zadania. 
Przeważnie to stowarzy-
szenia, fundacje czy kluby 
sportowe.

- W celu wyjaśnienia wszyst-
kich zawiłości wydaliśmy ulot-
kę, gdzie przedstawione są 
wszystkie organizacje wraz 
numerami KRS – tłumaczy 
Bogusława Czupryn z wał-
brzyskiego magistratu. Każda 
z organizacji działa na rzecz 
innych, czyni dużo dobrego. 
Kryteria, jakie musi spełnić, 
są jednak dość rygorystyczne 
i określone ustawą o działal-

ności pożytku publicznego. 
- Warunki są jednakowe dla 
wszystkich. Każda organizacja 
musi mieć status OPP. Co waż-
ne, każda nowa, nawet taka, 
która dopiero powstaje, może 
się o taki status starać – dodaje 
Bogusława Czupryn.

Na terenie miasta za rok 
2019 status pożytku publicz-
nego otrzymały 42 organi-
zacje.              SCB

Oddaj swój procent
Poznaliśmy listę podmiotów, które po-
siadają w Wałbrzychu status organizacji 
pożytku publicznego. Przedstawiono też 
warunki, jakie należy spełnić, by znaleźć 
się na takiej liście.
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Czy wy też gubicie się w 
informacyjnym chaosie? 
Postaramy się wszystkie 
doniesienia jakoś upo-
rządkować i przekazać je 
wam w przystępny sposób. 
Ale… jeśli szukacie sensa-
cyjnych wieści, plotek lub 
fake newsów, tu ich nie 
znajdziecie. Podajemy tyl-
ko sprawdzone informacje. 
Do dzieła. 

Apelujemy o spokój i 
rozwagę. Wiemy, zaraz 
ktoś się odezwie, że nie 
we wszystkim trzeba wie-
rzyć rządzącym, ale komuś 
uwierzyć musicie. Jeśli nie 
będziecie kupować naraz 
po 20 kostek mydła, 15 
kg kaszy i 10 ryz papieru 
toaletowego, wszystkiego 
powinno wystarczyć dla 
każdego. Sklepy z żywno-
ścią oraz apteki nie będą 
zamykane, a produktów 
spożywczych – według 
zapewnień rządu – nie 
zabraknie. Dlatego jutro 

też kupicie chleb. Możecie 
oczywiście zrobić zapasy, 
ale z głową, żeby później 
połowy zgromadzonych 
produktów nie wyrzucić do 
śmietnika.  

Jeśli nie musicie, po-
starajcie się ograniczyć 
wychodzenie z domu. 
Przeproście się z czterema 
ścianami i posiedźcie tro-
chę na tyłkach, zwłaszcza, 
że pomogą wam w tym 
przepisy, które właśnie w 
Polsce wprowadzono. Stan 
zagrożenia epidemicznego, 
który od tego weekendu 
obowiązuje w kraju, brzmi 
groźnie, ale ma przede 
wszystkim pomóc w opa-
nowaniu zarazy, o której 
więcej za chwilę. Przestań-
cie też przekazywać sobie 
wiadomości zasłyszane od 
wujka, szwagra lub kuzyna, 
którzy usłyszeli je „z pierw-
szej ręki” bezpośrednio w 
ABW/Sanepidzie/Minister-
stwie Zdrowia/Głównym 

Inspektoracie Sanitarnym 
na temat koronawirusa. 
Niesprawdzone wieści to 
często fake newsy, rozsy-
łane łańcuszkami na Face-
booku czy innym Twitterze 
nakręcają tylko panikę. 

Jak dotąd (na godz. 
10:00 w poniedziałek, 
16 marca) stwierdzono 
w Wałbrzychu i powiecie 
jeden przypadek zaka-
żenia koronawirusem. 
Pacjent, u którego testy 
potwierdziły  chorobę jest 
w średnim wieku i według 
nieoficjalnych informacji 
pochodzi ze Szczawna-
-Zdroju. Miał kontakt z 
osobą, która przyjechała z 
Niemiec. Jego ogólny stan 
określany jest jako średni. 
Sanepid sprawdza z kim 
mężczyzna kontaktował 
się w ostatnim czasie. 
Dodajmy, że dotąd w Wał-
brzychu przeprowadzono 
kilkadziesiąt testów na 
obecność choróbska u 

hospitalizowanych pa-
cjentów. Kolejne osoby 
czekają na wyniki. W tej 
chwili jest ich 15. Prze-
bywają na oddziale in-
ternistyczno-infekcyjnym 
szpitala przy ul. Batorego. 

Wprowadzone przepisy 
o stanie zagrożenia epide-
micznego mają zapobiec 
powstawaniu większych 
zgromadzeń. W tłumie bo-
wiem łatwiej o zarażenie 
koronawirusem. Stąd decy-
zja o zamknięciu dla klien-
tów restauracji, kawiarni, 
kasyn, pubów, klubów fit-
ness, siłowni i ograniczeniu 
działalności galerii handlo-
wych. W tego typu centrach 
otwarte będą tylko sklepy 
spożywcze, apteki, droge-
rie lub pralnie chemiczne. 
Ograniczenia obowiązują 
do 28 marca, potem mogą 
zostać przedłużone na na-
stępne tygodnie. Wszystko 
zależy od rozwoju sytuacji. 
Na pewno będziemy was 

na bieżąco informować. W 
restauracjach i barach nie 
zjecie posiłków na miejscu, 
ale możecie je zamówić do 
domu, jeśli lokale dysponu-
ją taką możliwością. 

Na 10 dni przywróco-
no w Polsce kontrole na 
wszystkich przejściach 

 Z możliwo-
ścią przedłużenia na ko-
lejne tygodnie. Zamknięto 
granice dla cudzoziem-
ców. Polacy wracający do 
kraju muszą się liczyć z 
14-dniową kwarantanną. 
Na Dolnym Śląsku granicę 
polsko-niemiecką można 
przekroczyć samochodem 
tylko w Jędrzychowicach, 
a polsko-czeską wyłącznie 
w Kudowie-Zdroju i Jaku-
szycach. Wstrzymano mię-
dzynarodowy ruch lotniczy 
i kolejowy. Wracający do 
kraju z urlopów samolotami 
czarterowymi, powinni spo-
kojnie dotrzeć do domów. 

Odwołano wszystkie 
imprezy, nie tylko te ma-
sowe, ale nawet mniejsze 
koncerty czy eventy. Zgod-

nie z nowymi przepisami 
niemożliwe są bowiem 
zgromadzenia w grupie 
powyżej 50 osób. W Wał-
brzychu zamknięto m.in. 
Zamek Książ, Aqua-Zdrój, 
Bibliotekę pod Atlantami, 
Wałbrzyski Ośrodek Kultu-
ry nie organizuje żadnych 
wydarzeń. Nie odbędą się 
choćby mecze koszykarzy 
Górnika Trans.eu, czy Jezio-
ro Łabędzie. Przynajmniej 
do 25 marca zamknięte 
będą żłobki, przedszkola, 
szkoły. Radzimy, byście na 
bieżąco śledzili informacje 
ze szkół na e-dziennikach, 
bo być może nauczyciele 
zadadzą waszym pocie-
chom jakieś rzeczy do prze-
robienia. Rodzice, którzy 
muszą zapewnić opiekę 
swojemu maluchowi z po-
wodu kwarantanny lub 
zamknięcia placówki opie-
kuńczej, mogą wystąpić do 
swojego pracodawcy o wy-
płatę zasiłku opiekuńcze-

go. Taką możliwość mają 
rodzice dzieci do 8 roku 
życia. W Wałbrzychu nie 
pójdziecie do kina, teatru, 
muzeum czy filharmonii. 
Wszystkie instytucje pozo-
stają zamknięte. 

Świdnicki biskup udzielił 
dyspensy od obowiązku 
niedzielnego uczestnictwa 
w mszy.  Dotyczy ona osób 
w podeszłym wieku, tych 
z objawami infekcji, dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz 
osób, które sprawują nad 
nimi bezpośrednią opiekę, 
a także tych czujących po 
prostu obawę przed zara-
żeniem.

Dezynfekcję przez ozo-
nowanie wprowadzono w 
wałbrzyskich autobusach 
komunikacji miejskiej. To 
bezpieczna i skuteczna me-
toda bez stosowana środ-
ków chemicznych. Wyko-
rzystuje się ją w szpitalach 
czy gabinetach lekarskich. 
Dzięki niej w autobusie 
giną wszystkie szkodliwe 
związki. Zapowiedziano już 
także czasowe ograniczenie 

dostępu do Urzędu Skarbo-
wego w Wałbrzychu. Jeżeli 
jeszcze nie rozliczyliście się 
z fiskusem, musicie zrobić 
to on-line.  

Od ostatniego ponie-
działku (16 marca) tylko 
cztery wydziały Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu 
przyjmują interesantów. 
To Biuro Obsługi Klienta, 
Wydział Komunikacji, Biu-
ro Dowodów Osobistych 
i Urząd Stanu Cywilnego. 
Inne wydziały ratusza nor-
malnie pracują, ale żeby za-
łatwić w nich jakąś sprawę, 
najlepiej zrobić to on-line 
lub telefonicznie. Nie zdziw-
cie się, gdy przed wejściem 
do ratusza spotkacie straż-
ników miejskich. Sprawdzą 
temperaturę ciała i zdezyn-
fekują ręce wchodzącym. 
Tych np. do BOK będzie 
mogło wejść jednocześnie 
tylko tylu, ile jest stanowisk 
do obsługi klienta.

Tomasz Piasecki 

 »Tylko bez paniki. Musimy 
sobie z zarazą poradzić 

Koronawirus – raport specjalny 
Potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa u pacjenta z Wałbrzycha. To 
mężczyzna w średnim wieku. Miał kontakt z osobą, która przyjechała z Nie-
miec. Pacjent przebywa w szpitalu przy ul. Batorego w stanie ogólnym średnim.  
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na bieżąco informować. W 
restauracjach i barach nie 
zjecie posiłków na miejscu, 
ale możecie je zamówić do 
domu, jeśli lokale dysponu-
ją taką możliwością.

Na 10 dni przywróco-Na 10 dni przywróco-
no w Polsce kontrole na no w Polsce kontrole na 
wszystkich przejściach wszystkich przejściach 

ścią przedłużenia na ko-
lejne tygodnie. Zamknięto 
granice dla cudzoziem-
ców. Polacy wracający do 
kraju muszą się liczyć z 
14-dniową kwarantanną. 
Na Dolnym Śląsku granicę 
polsko-niemiecką można 
przekroczyć samochodem 
tylko w Jędrzychowicach, 
a polsko-czeską wyłącznie 
w Kudowie-Zdroju i Jaku-
szycach. Wstrzymano mię-
dzynarodowy ruch lotniczy 
i kolejowy. Wracający do 
kraju z urlopów samolotami 
czarterowymi, powinni spo-
kojnie dotrzeć do domów. 

Odwołano wszystkie Odwołano wszystkie 
imprezy, nie tylko te ma-imprezy, nie tylko te ma-
sowe, ale nawet mniejsze sowe, ale nawet mniejsze 
koncerty czy eventy. koncerty czy eventy. 

»Tylko bez paniki. Musimy 
sobie z zarazą poradzić 
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na bieżąco informować. W 
restauracjach i barach nie 
zjecie posiłków na miejscu, 
ale możecie je zamówić do 
domu, jeśli lokale dysponu-
ją taką możliwością.

no w Polsce kontrole na no w Polsce kontrole na 
wszystkich przejściach wszystkich przejściach 

ścią przedłużenia na ko-
lejne tygodnie. Zamknięto 
granice dla cudzoziem-
ców. Polacy wracający do 
kraju muszą się liczyć z 
14-dniową kwarantanną. 
Na Dolnym Śląsku granicę 
polsko-niemiecką można 
przekroczyć samochodem 
tylko w Jędrzychowicach, 
a polsko-czeską wyłącznie 
w Kudowie-Zdroju i Jaku-
szycach. Wstrzymano mię-
dzynarodowy ruch lotniczy 
i kolejowy. Wracający do 
kraju z urlopów samolotami 
czarterowymi, powinni spo-
kojnie dotrzeć do domów. 

imprezy, nie tylko te ma-imprezy, nie tylko te ma-
sowe, ale nawet mniejsze sowe, ale nawet mniejsze 
koncerty czy eventy. koncerty czy eventy. 

Tylko bez paniki. Musimy 
sobie z zarazą poradzić 
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Może trochę skomplikowa-
ne, ale chyba wystarczają-
co objaśniliśmy. Na papierze 
wygląda to racjonalnie. Na 
razie nie wiadomo jednak, 
skąd wziąć na to pieniądze. 
Powstanie otwartego basenu 
to wydatek rzędu 20-25 mln zł. 

Remont stadionu na Nowym 
Mieście to kolejne 25-27 mln 
zł. Wyburzenia obiektu przy 
ul. Ratuszowej też nie zrobi się 
za darmo. Lekko licząc w ciągu 
najbliższych kilku lat miasto 
potrzebowałoby ok. 50 mln 
zł, żeby zakończyć obydwie 

inwestycje. Trwa poszukiwanie 
źródeł finansowania. Może 
dołoży ministerstwo sportu, 
może wypali pomysł partner-
stwa publiczno-prywatnego, 
może znajdzie się jeden duży 
inwestor. Bez względu na to, 
kto wyłoży pieniądze, gmina w 

budżecie powinna założyć wy-
datki związane z obiema inwe-
stycjami. Bo miasto musi do-
łożyć do kupki środki własne.    

- Nikt nie rozpocznie wy-
burzania stadionu na Ratu-
szowej, nim nie zostaną do-
pięte szczegóły finansowania 

Stadion do wyburzenia, 
basen do postawienia 

Powstał mały galimatias, ale postaramy się w jasny 
sposób wszystko wytłumaczyć. Jest plan, żeby zbu-
rzyć stadion na Ratuszowej w Wałbrzychu. W jego 
miejsce postawiony ma zostać – no powiedzmy – 
park wodny. Piłkarze mieliby się przenieść na Nowe 
Miasto, gdzie w planach jest wyremontowanie tam-
tejszego obiektu. 

 » Za 2-3 lata trybuny, które tu widzicie, 
mają zamienić się w tarasy słoneczne 
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Akademia Górnik Wałbrzych, 
Czarni Wałbrzych, Górnik Nowe 
Miasto Wałbrzych i Gwarek Wał-

brzych – na co dzień zajmują 
się szkoleniem piłkarskim dzieci 
i młodzieży. Teraz będą mogły 

liczyć na wsparcie WSSE. Piotr 
Sosiński, prezes wałbrzyskiej 
strefy, mówi, że pomoc sportow-
com i rozwojowi kultury fizycznej 
wśród młodych mieszkańców 
Wałbrzycha oraz naszego re-
gionu, doskonale wpisuje się 
w strategię WSSE. – Wspiera 
wartościowe projekty i przedsię-
wzięcia, które przynoszą korzyści 
mieszkańcom zarówno w sferze 
materialnej, jak i kulturalnej – 

mówi Piotr Sosiński. Wtóruje 
mu wiceszef wałbrzyskiej strefy 
ekonomicznej. – Cieszę się, że 
wałbrzyska strefa może podzielić 
się wypracowanymi środkami 
finansowymi również z innymi 
podmiotami i instytucjami, w tym 
przypadku ze stowarzyszeniami 
szkolącymi młodych adeptów 
piłkarskich – dopowiada Kamil 
Zieliński. 

SCB

Strefa wspiera sport 
W siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park” odbyło się spo-
tkanie zarządu z przedstawicielami klubów i 
stowarzyszeń sportowych z okazji podpisania 
porozumienia o ich dofinansowaniu przez 
WSSE. 

F
ot

. W
S

S
E

 IN
V

E
S

T
-P

A
R

K
 

budowy basenu. To chyba 
oczywiste – uspokaja Piotr Ra-
chwalski, prezes Aqua-Zdroju. 
– To samo mogę powiedzieć o 
obiekcie na Nowym Mieście, 
gdzie piłkarze przeniosą się 
w chwili, gdy będą mogły tam 
się odbywać mecze – dodaje. 
No dobrze, ale was na pewno 
interesuje, co miałoby po-
wstać w ramach, nazwijmy to 
parku wodnego, który plano-
wany jest w miejsce stadionu. 
Na płycie powstałby basen. 
Na skarpie, tam gdzie stał 
zegar, tak żeby wykorzystać 
ukształtowanie terenu, po-
wstać ma zjeżdżalnia. Według 
planu w miejscu trybuny od 
strony Chełmca zbudowane 
zostaną tarasy słoneczne. 
Gdzie można by poleżeć na 
leżaku lub kocu. Trybuna od 
strony Aqua-Zdroju prze-
stałaby istnieć. Tu miałyby 
stanąć budynki techniczne. 
Tak nazwijmy pomieszczenia, 
w których odbywałoby się 
zarządzanie całym parkiem 
wodnym. Teraz najważniejsze. 
Kiedy realnie moglibyśmy w 
Wałbrzychu popluskać się w 

basenie pod chmurką? Nie 
wcześniej niż za 3 lata. 

To też czas, by wyremon-
tować zapuszczony obiekt 
na Nowym Mieście. W tym 
roku teren zostanie ogrodzo-
ny, zniknie paskudny mur od 
strony szpitala, powstanie 
też schludne zejście i wejście 
na płytę boiska. To jednak 
kosmetyka. Prawdziwe prace 
modernizacyjne miałyby trwać 
3, może 4 lata i odbywać się 
etapami. By je zrealizować, 
co roku potrzeba 7-8 mln zł. 
Chodzi o zbudowanie zadaszo-
nych trybun na 2-2,5 tysięcy 
miejsc siedzących, powstanie 
wszystkich możliwych rzutni 
lekkoatletycznych i położenia 
tartanu wokół murawy. Tak, 
żeby stadion nie był wyłącznie 
piłkarski, ale z funkcją lekko-
atletyczną. Piłkarska reprezen-
tacja Polski z pewnością na nim 
nigdy nie zagra, lekkoatletycz-
nych mistrzostw kraju też ra-
czej nie uda się zorganizować, 
ale powstanie porządny „dom” 
dla miejscowych sportowców. 
Takie są założenia.        

Tomasz Piasecki

SCB
Fot. (red) 
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Świat z góry wydaje się pięk-
niejszy – można się o tym prze-
konać w Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. W najbliższej okolicy znaj-
dziemy wiele wież widokowych. 
Są tu wieże budowane specjal-
nie dla turystów na szczytach 
gór, kościelne i ratuszowe, są i 
wieże wybudowane w ostatnich 
latach oraz te pamiętające gwar 
turystyczny sprzed stu lat. 

Oto najciekawsze wieże 
i platformy widokowe w 
regionie dostępne dla tury-
stów.

1.Wieża na Wielkiej Sowie 
(1015 m n.p.m.), Góry Sowie

• od Przełęczy Sokolej w 
Rzeczce szlakiem czerwonym 
(po drodze mijamy schronisko 
Orzeł i schronisko Sowa) – 1h 
10 min.

• od Przełęczy Walimskiej 
szlakiem niebieskim – 1h 20 
min.

• od Przełęczy Jugowskiej 
szlakiem czerwonym – 1h 40 
min.

2.Wieża na Trójgarbie (778 
m n.p.m.), Góry Wałbrzyskie 

• od Starych Bogaczowic 
szlakiem czerwonym – 2h 20 
min lub szlakiem czarnym – 2h 
45 min.

• od Witkowa Śląskiego szla-
kiem niebieskim – 1h 30 min.

• od stacji  kolejowej Bogu-
szów-Gorce Zachód szlakiem 
czarnym – 2h 05 min.

• od Gostkowa szlakiem zie-
lonym – 2h 10 min.

• ze Szczawna-Zdroju szla-
kiem żółtym – 2h 10 min.

3.Wieża na Chełmcu (851 
m n.p.m.), Góry Wałbrzyskie

• z dzielnicy Biały Kamień w 
Wałbrzychu szlakiem żółtym – 
1h 45 min.

• ze Szczawna-Zdroju szla-
kiem niebieskim – 2h 15 min 

lub szlakiem czarnym – 3h 
30 min.

• z Boguszowa-Gorc szlakiem 
zielonym – 1h 30 min.

4.Wieża na Borowej (853 
m n.p.m.), Góry Wałbrzy-
skie

• od Jedliny-Zdroju (ul. Po-
krzywianka) szlakiem czarnym 
– do 1 h

• od dzielnicy Podgórze w 
Wałbrzychu szlakiem czerwo-
nym – 1h 40 min.

• od pętli autobusowej przy 
ulicy Wałbrzyskiej w Wałbrzychu 
z dzielnicy Glinik Stary szlakiem 
czarnym – 1h 30 min.

5.Platforma widokowa pod 
Dłużyną

• z Dworca Wałbrzych Głów-
ny szlakiem czarnym – 1 h 10 
min.

• z pętli na Rusinowej (dziel-
nica Wałbrzycha) szlakiem czer-
wonym – 1h 20 min.

RUSZAJ W DROGĘ

 » Wieża widokowa na Parkowej Górze w Mieroszowie
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Z wieży widać więcej 
Wiemy, że z ciekawością sięgaliście do nasze-
go cyklu, prezentującego wycieczki po regionie. 
Wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną Aglome-
racji Wałbrzyskiej przygotowaliśmy dla was kilka 
propozycji wypadów za miasto. Dziś ostatni odci-
nek serii.   

Pozostałe wieże widokowe w regionie
• Wieża na Dzikowcu Wielkim Góry Kamienne
• Wieża na Parkowej Górze w Mieroszowie
• Wieża przy Sanatorium Grunwald w Sokołowsku
• Wieża ratuszowa w Świdnicy 
• Wieża kościelna w Głuszycy
• Wieża kościelna w Jedlinie-Zdroju
• Wieża widokowa w Starej Kopalni
• Wieża Anny w Szczawnie-Zdroju

Z wieży widać więcej Z wieży widać więcej 
Wiemy, że z ciekawością sięgaliście do nasze-
go cyklu, prezentującego wycieczki po regionie. 
Wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną Aglome-
racji Wałbrzyskiej przygotowaliśmy dla was kilka 
propozycji wypadów za miasto. Dziś ostatni odci-

• ze stacji kolejowej Jedlina 
Górna szlakiem zielonym – 45 
min.

6.Platforma widokowa na 
Jałowcu

• z Jedliny Górnej szlakiem 
zielonym – 2h

• z Jedliny-Zdroju ul. Ogro-
dowa szlakiem niebieskim 
– 1h

• ze stacji kolejowej Głu-
szyca szlakiem niebieskim 
– 1h 45 min.

7.Wieża na Włodzickiej 
Górze (757 m n.p.m.), 
Wzgórza Włodzickie

• od stacji kolejowej Świer-
ki Dolne szlakiem zielonym 
– 50 min.

• z Nowej Rudy szlakiem 
zielonym – 2h 50 min

• od kościoła w Świerkach 
szlakiem czerwonym – 50 
min.

8.Wieża widokowa na Gó-
rze św. Anny (647 m n.p.m.), 
Wzgórza Włodzickie

• szlakiem żółtym z Nowej 
Rudy ze Stacji Kolejowej – 1h 

• szlakiem zielonym z No-
wej Rudy ze stacji kolejowej 
– 1h

9.Wieża widokowa na 
Górze Wszystkich Świętych 
(648 m n.p.m.), Wzgórza 
Włodzickie

• Z centrum Słupca (dziel-
nica Nowej Rudy) szlakiem 
czerwonym – 1h 15 min.

• Z Nowej Rudy szlakiem 
zielonym przez Górę Św. Anny 
– 2h 20 min.

10.Wieża na Kalenicy ( 
974 m n.p.m.), Góry Sowie 

• z Przełęczy Jugowskiej 
szlakiem czerwonym przez 
schronisko Zygmuntówka – 
1h 15 min.

• ze stacji kolejowej Nowa 
Ruda Zdrojowisko szlakiem 
żółtym – 2h 40 min.

• z Przełęczy Woliborskiej 
szlakiem czerwonym – 1h 45 
min.              Red

 » Przy Starej Kopalni też jest 
wieża, skąd roztaczają się 

piękne widoki
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Skoro nie można spotykać 
się ze znajomymi poza do-
mem, oczywistością jest, że 
zrobić to możemy w świecie 
wirtualnym. Przykładem mogą 
być chociażby Włochy, gdzie 
wprowadzona kwarantanna 
sprawiła, że padła sieć pod 
wpływem znacznego zwięk-
szenia jej wykorzystywania 
przez użytkowników. Wra-
cając do tematu – jaka gra 
będzie najlepszym wyborem 
dla nas i naszych znajomych 
w tym trudnym okresie? Obec-
nie na rynku istnieją setki 
najróżniejszych gier MMO. 
Najpopularniejsze z nich 
prawdopodobnie będą prze-
żywały prawdziwe oblężenie, 
ale dla mniej znanych to też 
będzie prawdziwa szansa. 
Gracze, którzy chcą porwać 
znajomych w wir przygody, 
zwiedzać rozległe krainy oraz 
walczyć przeciwko epickim 
bossom, wybiorą gatunek 
MMORPG. Tutaj polecałbym 
“World of Warcraft”, “Guild 

Wars 2”, “Black Desert On-
line”, “Elder Scrolls Online” 
oraz jeżeli kochacie Gwiezdne 
Wojny, to “Star Wars - The Old 
Republic”. Natomiast jeżeli 
preferujecie nieco szybszą 
rozgrywkę, polegającą na 

waszych umiejętnościach oraz 
czasie reakcji na pewno zde-
cydujecie się na gry MOBA 
– “League of Legends”, “Dota 
2”, “Heroes of the Storm” czy 
“Smite”. Co do FPS’ów to os-
obiście wybrałbym “Counter 

Strike: Global Offensive”, “Call 
of Duty Modern Warfare” 
jak i “Titanfall 2”.  Chyba, że 
wolicie poczuć siłę i rozwój 
waszego bohatera podczas 
“strzelania headshotów”, to 
polecałbym loot-shootery – 

“Warframe”, “Destiny 2” oraz 
“The Divison 2”. 

W przypadku jeśli wyżej 
wymienione gry to nadal nie 
to, czego szukacie, to może 
godne polecenia będą gry 
battle royal? W tym wypadku 
najlepszy wydaje się “Fort-
nite”, a zaraz po nim “Apex 
Legends” wraz z “Playerunk-
nown’s Battlegrounds”. A 
może chcecie wraz ze znajo-
mymi przedzierać się przez 
wrogów w hack’n’slashach? 
Tu poleciłbym “Path of Exile” 
wraz z jego najnowszym se-
zonem oraz “Wolcen Lords 
of Mayhem”. Z pewnością 
już zauważyliście, że mógł-
bym się jeszcze rozpisywać 
na temat różnych ciekawych 
i godnych uwagi tytułów, 
bo jest ich tak wiele, a przez 
koronawirusa mamy jeszcze 
więcej czasu, żeby się nimi 
nacieszyć zgodnie z zalecenia-
mi pozostając w domach. Tak 
więc pozostawiam wam de-
cyzję, jak zamierzacie spędzić 

okres epidemii, a przy okazji 
przypominam o ostrożności 
i higienie nie tylko waszej, 
ale także waszego sprzętu. 
Nie zapominajcie o czyszcze-
niu klawiatury oraz myszki, 
bo one podobnie jak telefon 
gromadzą znaczne ilości róż-
norakich mikroorganizmów. 
I najważniejsze – pamiętajcie 
o sprawnym antywirusie, bo 
co jak co, ale chyba w tym 
czasie nie chcemy niczym 
zarazić naszego głównego 
środka przeciwko nudzie – 
komputera.

„Venegeur” SKN Challenger

MISZMASZ

Okiem gracza

Koronawirus, a gry komputerowe
W ostatnim czasie praktycznie wszystko, o czym słyszymy, ma jakiś związek z 
owym wirusem. W wiadomościach słyszymy nie tylko coraz to nowe informacje, 
ale także zalecenia i wytyczne, co powinniśmy robić w trakcie trwania tej wła-
śnie epidemii. Mamy przebywać w domach i ograniczyć wszystkie kontakty do 
minimum. Powstaje w ten sposób pytanie – co można zrobić z wolnym czasem? 

SKN

CHALLENGER
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Na czas zamknięcia żłob-
ków, przedszkoli i szkół z po-
wodu koronawirusa przysłu-
giwać będzie rodzicom dzieci 
zasiłek opiekuńczy od Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
Wszystko to dzięki specusta-
wie – ustawie z dnia 2 marca 

2020r. w sprawie szczegól-
nych rozwiązań związanych 
z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem 
COVID-19, potocznie zwanym 
koronawirusem. 

Dzięki jej regulacjom rodzi-
com dzieci w wieku do 8 lat 

będzie przysługiwał dodatko-
wy zasiłek opiekuńczy w przy-
padku nieprzewidzianego za-
mknięcia żłobka, przedszkola, 
szkoły lub klubu dziecięcego. 
Dodatkowy zasiłek przysługuje 
rodzicom lub opiekunom praw-
nym dzieci, którzy opiekują się 

dzieckiem poniżej 8 roku życia 
i są objęci ubezpieczeniem 
chorobowym, np. jako pra-
cownicy, zleceniobiorcy, czy 
osoby prowadzące działalność 
gospodarczą. Zasiłek przysłu-
guje przez okres 14 dni i okresu 
jego wypłaty nie wlicza się do 
ogólnego limitu 60 dni, które 
przysługują na opiekę nad 
dzieckiem do 14 roku życia.

Aby uzyskać dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy, wystar-
czy złożyć oświadczenie do 
swojego płatnika składek, 
np. pracodawcy, zlecenio-
dawcy, wg wzoru, który 
można pobrać na stronie 

ZUS. Natomiast osoby pro-
wadzące działalność go-
spodarczą w celu uzyska-
nia dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego muszą złożyć 
oświadczenie bezpośrednio 
do właściwego ZUS.

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-ma-
il: kancelaria@daraz.pl.

Red

Prawnik radzi 
Jakie świadczenia można uzyskać od ZUS w 
związku z koronawirusem? Na to bardzo ważne 
pytanie odpowiada dziś w naszym poradniku 
prawnik Adam Daraż.  
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Konkurs i sonda na chwilę znikają 
W tym tygodniu wyjątkowo nie zapraszamy was do zabawy, w 
której przeważnie mogliście wygrać pyszny obiad. Ostatnio 
nie przepytywaliśmy was też na ulicy. Wszystko z powodu 
koronawirusa. Chyba to rozumiecie? 

Nie chcemy narażać naszych 
ankieterów, a tym bardziej was, 
drodzy czytelnicy, przepytując do 
sondy. Nasza zabawa może po-
czekać. Nie kończymy jej jednak, 
a jedynie zawieszamy. Na razie do 
31 marca. 

Podobnie rzecz się ma z kon-
kursem, w którym dzięki nam 

mogliście przeważnie zjeść 
smaczny lunch. Były też inne 
nagrody. Pracujemy nad no-
wymi pomysłami, by zabawa 
wkrótce wróciła. Być może już 
w kolejnym wydaniu WieszCo. 
Obiecujemy, że nie damy się 
koronawirusowi. 

Redakcja 
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Najpierw wyburzony został stary mur, oka-
lający szkołę, który zagrażał bezpieczeństwu, 
a obecnie powstaje nowe ogrodzenie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
gruntownego remontu ogrodzenia: muru 

oporowo-ogrodzeniowego terenu Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki 
w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki. Zakres prac 
obejmuje: demontaż istniejących czapek z 
piaskowca, rozbiórkę muru i fundamentów 

z cegły i kamienia, wykonanie żelbetowego 
fundamentu i ściany oporowej z wykończeniem 
tynkiem, wykonanie żelbetowych słupów z 
wykończeniem tynkiem, wykonanie murowa-
nych przęseł z cegły klinkierowej i cegły pełnej 
z wykończeniem tynkiem, montaż nowych i roz-
biórki czapek z piaskowca, malowanie tynków.  

Prace mają zostać zakończone do 30 
kwietnia 2020 roku. Nad inwestycją czuwa 
konserwator zabytków, a mur zostanie od-
tworzony w pierwotnym kształcie. 

SCB

Nowy mur przy szkole
W grudniu zeszłego roku rozpoczęły się prace budowlane 
wokół Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Moniuszki w 
Wałbrzychu. 

Nie bez powodu mówi się, 
że „jak cię widzą, tak cię piszą”. 
Lekcja makijażu to wyjątkowe 
spotkanie, podczas którego 
nauczysz się, jak w szybki i 
bezbłędny sposób wykonać 
makijaż na każdą okazję. W 
klimacie kosmetyków i tema-
tyce poświęconej makijażo-
wi pokażemy, jak podkreślać 
swoje oczy, kości policzkowe 
i usta.  Sprawić, by cera była 
jednolita i promienna, jak za-
tuszować cienie pod oczami, 
jak ukryć niedoskonałości oraz 
jak odmłodzić się makijażem. 
Zaprezentujemy sztuczki umoż-
liwiające powiększenie oczu, 
wydłużenie rzęs, powiększe-

nie ust. Jeśli zastanawiasz 
się, jak skorygować swój nos, 
jak wyszczuplić twarz lub w 
jaki sposób uwydatnić kości 
policzkowe, zapraszamy na 
indywidualną lekcję makijażu.

Zadbany wygląd to pew-
ność, że zrobimy dobre wra-
żenie na innych, co będzie 
przydatne w wielu sytuacjach 
zawodowych i prywatnych. 

Znajomość technik oraz pod-
stawowych tajników makijażu 
nie jest próżnością, lecz inwe-
stycją w siebie, która może 
przynieść nam wiele korzyści. 
Wiele kobiet i zapewne męż-
czyzn nie zdaje sobie sprawy, 
jakie „cuda” może sprawić 
piękny makijaż na zadbanej 
kobiecej twarzy.

Ewelina Małecka-Gad

Bądź piękna 

Indywidualna nauka makijażu 
Umiejętność tuszowania niedoskonałości cery oraz jednoczesnego podkreśle-
nia atutów urody jest bardzo przydatna w codziennym życiu każdej kobiety. 

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

tel. 695 07 88 45
ul. Psie Pole 6 w Wałbrzychu

1.Budynek biurowy ul Gdańska 10 Wał-
brzych
P o w . u ż y t k o w a  -  7 6 5 , 8 1  m 2 
SW1W/00020562/2
Cena wywoławcza sprzedaż -2 603 700 zł
Wadium w kwocie sprzedaż 260 370 zł
Postępowanie sprzedaż  10 000 zł
Sprzedający oświadcza, że w/w budynek jest 
częściowo przedmiotem najmu.
Przetarg odbędzie się na sprzedaż 31.03.2020 
r o godz.12.30 w Siedzibie Spółdzielni.
 2. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Reja 30
P o w .  u ż y t k o w a  –  1 3 3 , 5  m 2  
SW1W/00037439/3
Cena wywoławcza sprzedaż – 81 240 zł  na-
jem – 700 zł netto 
Wadium w kwocie sprzedaż – 8124 zł. najem 
– 700 zł
Postępowanie sprzedaż – 1 000 zł. najem – 
100 zł
Pr zetarg i  odbędą s ię :  na spr zedaż 
31.03.2020 r.o godz.12.40, na najem 
31.03.2020 r. o godz.12 50  w siedzibie 
Spółdzielni.
3. Lokal użytkowy (Piekarnia) Wałbrzych ul. 
Przyjaciół Żołnierza 28
P o w .  u ż y t k o w a  –  1 8 7 , 3 0  m 2  
SW1W/00037445/8

Cena wywoławcza sprzedaż – 168 000 zł 
Wadium w kwocie sprzedaż – 16 800 zł
Postępowanie sprzedaż – 5 000 zł
Sprzedający oświadcza że w/w lokal jest 
przedmiotem najmu z dnia 04.07.2016.
Przetarg odbędzie się 31.03.2020r. o 
godz.13.00 w siedzibie Spółdzielni
4.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickie-
wicza 52
Pow. użytkowa - 62,14 m2 SW1W/00062577/6
Cena wywoławcza: sprzedaż -71 000. zł  na-
jem – 600 zł netto
Wadium w kwocie: sprzedaż – 7,100 zł; 
najem - 600 zł
Postępowanie: sprzedaż – 1 000 zł; najem 
100zł
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 31.03.2020 
r o godz. 13.10 a najem 31.03.2020r. o godz 
13.20  w siedzibie Spółdzielni.
5. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickie-
wicza 44
Pow. użytkowa 178,92 m2 SW1W/00034731/9
Cena wywoławcza: sprzedaż -110 .000 zł  
najem – 1200 zł netto
Wadium w kwocie: sprzedaż – 11 000 zł; 
najem – 1200 zł
Postępowanie;-sprzedaż-1000zł,najem100zł      -                                                                                                            
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 31.03.2020r 

.o godz. 13.30 , na najem 31.03.2020r. o godz 
13.40 w siedzibie Spółdzielni
6. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Piłsud-
skiego 78
Pow. użytkowa 69,64 m2 SW1W/00045946/9
Cena  wywoławcza sprzedaży – 73 000 zł 
najem 800 zł netto
Wadium w kwocie : sprzedaż – 7 300  zł  
najem 800 zł 
Postępowanie : sprzedaż -1 000 zł   najem 
100 zł
Przetarg odbędzie się na sprzedaż 31.03.2020 
ro godz.13.50, na najem 31.03.2020 r
o godz.14.00 w siedzibie Spółdzielni.
Spółdzielnia posiada do sprzedaży wypo-
sażenie do sklepów spożywczych tj;  meble 
sklepowe, urządzenia chłodnicze, rożna, wagi, 
krajalnice, urządzenia piekarnicze  kontakt 
784041087.
Warunkiem przystąpienia do przetargu na za-
kup lokalu jest wpłacenie wadium przelewem 
na konto ING BANK ŚLĄSKI 37 1050 1908 
1000 0022 6920 9140 do dnia 30.03.2020r 
w przypadku najmu lokalu kwota wadium 
płatna w kasie Spółdzielni do godz. 12.00 w 
dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz „Społem „PSS 
Wałbrzych , jeżeli żaden z uczestników 

licytacji nie dokona co najmniej jednego 
postępowania. Potwierdzenie wpłaty należy 
okazać przed przystąpieniem do przetargu. 
Wygrywającemu przetarg na sprzedaż lub 
najem wadium zostaje zaliczone na poczet 
ceny zakupu lub pierwszego czynszu, a pozo-
stałym uczestnikom przetargu zostanie prze-
lane na konto wpłacającego lub wypłacone z 
kasy Spółdzielni w przypadku najmu lokalu. 
Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku wadium 
podlega zwrotowi. W przypadku wycofania 
się wygrywającego przetarg z podpisania 
notarialnej umowy kupna sprzedaży lub 
umowy najmu kwota wadium przepada na 
rzecz Spółdzielni.
Wygrywający przetarg na najem lokalu zo-
bowiązany jest do zapłaty kaucji wysokości 
jednomiesięcznego czynszu.
Wygrywający przetarg na zakup lokalu zobo-
wiązany jest do zapłaty dodatkowo za operat 
szacunkowy określający wartość rynkową 
danej nieruchomości.
Informacji dot. przedmiotu przetargu 
udziela Sekcja Techniczna „SPOŁEM” PSS                                                                                                                
Tel. 74 84 242 28, tel. kom.784 041 087
Zarząd „SPOŁEM” PSS zastrzega sobie prawo 
unieważnienia przetargu w całości lub części 
bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE
 „SPOŁEM” PSS w Wałbrzychu ul. Gdańska 10 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lub najem n/w lokali handlowych:
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 »Amelka Prokop, ur. 10.02.2020 o godz. 17.30, 
waga 3100 g, wzrost 54 cm, z Wałbrzycha

 »Paweł Rzeczkowski, ur. 8.02.2020 o godz. 3.51, 
waga 4300 g, wzrost 58 cm, z Wałbrzycha

 »Filip, ur.  10.02.2020 o godz. 0.26, 
waga 2360 g, wzrost 51 cm, z Wałbrzych
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Chodziliśmy do tej samej 
szkoły. III LO, różnica jedne-
go rocznika. Byłem nawet 
na studniówce twojej klasy. 
Pamiętam cię ze szkolnych 
przedstawień teatralnych, 
gdzie robiliście niezłe show. 
Jak wspominasz tamte cza-
sy?

- Jeżeli mam być szczera, 
to muszę przyznać, że czas 
liceum to był chyba mój naj-
lepszy okres. Uwielbiałam 
tę szkołę, choć nie mogę 
powiedzieć, że wszystko w 
stu procentach mi się w niej 
podobało. Nie ukrywam, że 
przedstawienia teatralne, 
które organizowaliśmy, mam 
ponagrywane i wracam do 
nich co jakiś czas i do dziś się 
nieźle przy nich bawię! Muszę 
przyznać, że nieźle dawaliśmy 
sobie radę z zabawą w teatr, 
a przypomnę, że byliśmy klasą 
o profilu biologiczno-chemicz-
nym, a nie humanistycznym z 
edukacją teatralną. General-
nie, było super!

Później były studia. Dla-
czego wybrałaś ochronę 
środowiska, ochronę wód?

- Bo nie wiedziałam, że 
istnieje taki kierunek studiów 
jak inżynieria środowiska! 
Jakkolwiek dziwnie by to 
nie brzmiało, jest to niestety 
prawda. Ochronę środowiska 
wybrałam, ponieważ wy-
dawało mi się, że po niej 
będę specjalistą w dziedzinie 
oczyszczania ścieków, czym 
się bardzo zainteresowałam 
po wycieczce do oczyszczalni, 
zorganizowanej przez wycho-
wawczynię z liceum. Po trze-
cim roku studiów okazało się, 
że jednak ochrona środowiska 
to mało techniczny kierunek, 
ale nie ma tego złego, co by 
na dobre nie wyszło – skoń-
czyłam też stopień magister-
ski na kierunku inżynieria 
środowiska na Politechnice 
Wrocławskiej. W pracy nauko-
wej i dydaktycznej zajmuję się 

zagadnieniami związanymi z 
oczyszczaniem ścieków, więc 
jest tak, jak miało być.

Zaliczyłaś staż na uczelni 
w niemieckim Brunszwiku. 
Czego się tam nauczyłaś? 
Poleciłabyś zagraniczne 
doświadczenia obecnym 
studentom?

- Nic tak nie poszerza ho-
ryzontów jak podróże, po-
znawanie nowych krajów, 
kultur, nowych ludzi. Wyjazd 
na pół roku stażu do Niemiec 
był dla mnie dużym spraw-
dzianem samodzielności, 
szczególnie dlatego, że po 
niemiecku niestety nie mówię 
płynnie… Wizyta na innej 
uczelni pokazała mi pewne 
dobre i złe strony tego, co 
mamy u siebie, nauczyłam 
się wielu praktycznych rzeczy 
związanych z gospodarowa-
niem osadami ściekowymi, z 
czym do tej pory nie miałam 
w sumie styczności. Punkt 
widzenia i podejście do pracy 
kolegów z zagranicy jest nie-
co inny od naszego i zawsze 
warto go poznać. Jeśli tylko 
studenci mają możliwość 
wyjechania na staż czy zagra-
niczną praktykę – polecam i 
zachęcam. 

Kilka miesięcy temu uzy-
skałaś stopień naukowy 
doktora na Uniwersytecie 
Przyrodniczym. Dlaczego 
zdecydowałaś się na kon-
tynuację kariery naukowej? 
Czego dotyczyła twoja roz-
prawa?

- Na drugim roku studiów 
miałam jeden, jedyny przed-
miot związany z oczyszcza-
niem ścieków i biorąc pod 
uwagę moje zainteresowa-
nie tematem już pod koniec 
liceum – byłam nim zachwy-
cona. Przyznać muszę, że 
osoba prowadząca zajęcia 
była bardzo wymagająca, 
co tym bardziej podnosi-
ło w moich oczach rangę 
przedmiotu. Pamiętam jak 

dziś, że w pokoju w akade-
miku na szafie przyklejałam 
białe kartki i prowadziłam 
„ćwiczenia” dla koleżanek, 
by pomóc im w wykona-
niu projektu przydomowej 
oczyszczalni ścieków. Tak 
świetnie się po-
czułam w tej 
rol i ,  że 
j u ż 
n a 

drugim roku studiów po-
wiedziałam do koleżanek, 
że pójdę na doktorat do 
pani doktor, z którą mieliśmy 
zajęcia, a co więcej – będę 
siedziała z nią w pokoju i 
prowadziła zajęcia z tech-
nologii gospodarki wod-
no-ściekowej na ochronie 
środowiska. I tak się stało! 
Dokładnie tak jak zaplano-
wałam, łącznie z dzieleniem 
pokoju ze wspomnianą pa-
nią doktor, która została 
jednym z promotorów mojej 
pracy doktorskiej.

W badaniach do doktoratu 
skupiałam się głównie na 
zasadności wykorzystania la-
guny hydroponicznej (czyli w 
uproszczeniu sztucznej rzeki – 
przyp. red.) do doczyszczania 

ś c i e -
k ó w 
oczysz-
c z o -

nych, aby zintensyfikować 
usuwanie azotu i fosforu 
przed ich odprowadzeniem 
do odbiornika. 

Jesteś wałbrzyszanką, 
ale od lat związaną z Wro-
cławiem. Jakie dostrzegasz 
wady i zalety stolicy Dolne-
go Śląska?

- Wrocław jest piękny, daje 
dużo możliwości zawodo-
wych dla kogoś zaczynają-
cego karierę, daje świetne 
zaplecze do realizacji swoich 
pasji i zainteresowań, jest 
tutaj całe mnóstwo ciekawych 
wydarzeń kulturalnych we 
wszystkich chyba tematykach 
świata. Nie brakuje też pięk-
nych terenów spacerowych 
i relaksacyjnych. Ogromnym 
plusem jest multikulturowość 

tego miasta i duża tolerancja 
jego mieszkańców. Niestety, 
jest też bardzo dużo ludzi, 
korki na ulicach i przeciętnej 
jakości powietrze w centrum 
miasta. Wrocław potrafi w 
sobie rozkochać, ale potrafi 
też człowieka zmęczyć. Ja 
chyba, mimo całej mojej mi-
łości do tego miasta, mam go 
już trochę dość. Pora uciekać, 
żeby miłość nie zamieniła się 
w niechęć, a już nie daj Boże 
w nienawiść.

W jednym z regionalnych 
oddziałów ogólnopolskie-
go dziennika pojawił się 
artykuł o tym, że Wałbrzych 
może stać się wrocławską 
sypialnią. Ty postanowiłaś 
wrócić do Wałbrzycha, choć 
pozostajesz pracownikiem 
Uniwersytetu. Zwyciężył 
lokalny patriotyzm? Co 
szczególnego dostrzegasz 
w rodzinnym mieście?

- Przede wszystkim w Wał-
brzychu jest cała moja rodzi-
na. Tam mieszkają rodzice, 
mieszka moja siostra. Dla 
mnie rodzina jest najważniej-
sza i bez niej usycham. Jestem 
na takim etapie w życiu, że 
chcę wrócić do korzeni i być 
blisko. Ogromnym plusem jest 
oczywiście to, że Wałbrzych 
leży stosunkowo niedaleko od 
Wrocławia. Pociąg z dworca 
Wałbrzych Szczawienko je-
dzie do Wrocławia godzinę, 
doliczając dojazd na dworzec 
w Wałbrzychu i z dworca we 
Wrocławiu na uniwersytet 

daje to jakieś półtorej 
godziny. Tyle czasu, 

przez olbrzy-
m i e 

kor-
ki, 

potrzebują mieszkańcy miej-
scowości podwrocławskich, 
żeby dojechać do pracy do 
centrum. Poza tym, co tu ukry-
wać – ceny mieszkań w stolicy 
Dolnego Śląska są bardzo 
wysokie i dla mnie, pracow-
nika sektora publicznego, nie 
do przeskoczenia. Biorąc pod 
uwagę powyższe plus fakt, że 
Wałbrzych leży rzut beretem 
od moich ukochanych gór – 
wracam!

Dominik Hołda

ROZMOWA TYGODNIA

Wałbrzych? Wracam!
O dążeniu do celu, realizacji pasji, po-
wrocie do korzeni oraz o roli serca w 
naukowym świecie rozumu rozmawia-
my z dr inż. Aleksandrą Bawiec, wał-
brzyszanką, pracownikiem badawczo-
-dydaktycznym w Instytucie Inżynierii 
Środowiska na Uniwersytecie Przy-
rodniczym we Wrocławiu.

 » - Jeśli tylko studenci mają możliwość wyjechania na staż czy zagraniczną praktykę – polecam i zachęcam – mówi Aleksandra 
Bawiec
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Dr inż. Aleksandra Bawiec (ur. 1988), pracownik badawczo-dydaktycz-
ny Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. Ukończyła ochronę środowiska na tej uczelni (studia I i II 
stopnia) oraz inżynierię środowiska na Politechnice Wrocławskiej (stu-
dia II stopnia). Specjalistka w dziedzinie oczyszczania ścieków i ochrony 
wód. Z pochodzenia – i już za moment – zamieszkania wałbrzyszanka, 
absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. 

dziś, że w pokoju w akade-
miku na szafie przyklejałam 
białe kartki i prowadziłam 
„ćwiczenia” dla koleżanek, 
by pomóc im w wykona-
niu projektu przydomowej 
oczyszczalni ścieków. Tak 
świetnie się po-
czułam w tej 
rol i ,  że 
j u ż 
n a 

ś c i e -
k ó w 
oczysz-
c z o -

W jednym z regionalnych 
oddziałów ogólnopolskie-
go dziennika pojawił się 
artykuł o tym, że Wałbrzych 
może stać się wrocławską 
sypialnią. Ty postanowiłaś 
wrócić do Wałbrzycha, choć 
pozostajesz pracownikiem 
Uniwersytetu. Zwyciężył 
lokalny patriotyzm? Co 
szczególnego dostrzegasz 
w rodzinnym mieście?

- Przede wszystkim w Wał-
brzychu jest cała moja rodzi-
na. Tam mieszkają rodzice, 
mieszka moja siostra. Dla 
mnie rodzina jest najważniej-
sza i bez niej usycham. Jestem 
na takim etapie w życiu, że 
chcę wrócić do korzeni i być 
blisko. Ogromnym plusem jest 
oczywiście to, że Wałbrzych 
leży stosunkowo niedaleko od 
Wrocławia. Pociąg z dworca 
Wałbrzych Szczawienko je-
dzie do Wrocławia godzinę, 
doliczając dojazd na dworzec 
w Wałbrzychu i z dworca we 
Wrocławiu na uniwersytet 

daje to jakieś półtorej 
godziny. Tyle czasu, 

przez olbrzy-
m i e 

kor-
ki, 

Wałbrzych? Wracam!
O dążeniu do celu, realizacji pasji, po-
wrocie do korzeni oraz o roli serca w 
naukowym świecie rozumu rozmawia-
my z dr inż. Aleksandrą Bawiec, wał-
brzyszanką, pracownikiem badawczo-
-dydaktycznym w Instytucie Inżynierii 
Środowiska na Uniwersytecie Przy-
rodniczym we Wrocławiu.
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Każdy eksponat: widoków-
ka, książka, stary dokument, 
album czy zdjęcie, niesie ze 
sobą pewne historie. A nimi 
jak mało kto potrafi zaintry-
gować mieszkaniec Głuszycy, 
badając dzieje na różne spo-
soby i dochodząc do sedna, 
odkrywając ogniwo po ogni-
wie. Chciałoby się napisać „po 
nitce do kłębka”.  

Zaczęło się niewinnie. Gdy 
młody Grzegorz Czepił był 
harcerzem, razem z innymi 
druhami trafił do Długopola 
w Kotlinie Kłodzkiej. Były lata 

80. Kto by wtedy zaprzątał 
sobie głowę historią ziem 
na Dolnym Śląsku. Wraz z 
kompanami trafili na pomnik 
poległych żołnierzy w czasie I 
wojny światowej. Widok tak 
go zafascynował, że został z 
nim na długo. Zapamiętany 
obraz powrócił, gdy Grzegorz 
Czepil przeniósł się w połowie 
lat 90. z rodzinnej Głuszycy do 
Świdnicy. – Poszedłem tam na 
targ staroci. W niedzielę robił 
to wtedy prawie każdy szuka-
jąc rozmaitych rupieci. Zupeł-
nie przypadkowo zapytałem 

jednego ze sprzedawców, 
czy ma jakieś stare pocztówki 
Głuszycy. Miał jedną. Kupiłem 
ją i wtedy pomyślałem, że 
fajnie byłoby zacząć odkrywać 
przedwojenne dzieje tego 
miasta. Poznać historię ludzi, 
miejsc, obiektów – opowiada 
nasz rozmówca. 

Pierwszą widokówką, któ-
rą kupił na targu w Świdnicy, 
była tzw. „trójpolówka”, zło-
żona z trzech różnych ujęć. 
Na jednym widoczny był 
doskonale chyba wszystkim 
znany kościół ewangelicki, 

stojący do dziś przy ulicy 
przebiegającej pośrodku Głu-
szycy. Tak zaczęła się niesamo-
wita historia kolekcji starych 
widokówek, która dziś liczy 
ponad 700 sztuk. Obejmu-
je wszystkie sołectwa. Na 
pocztówkach widać gospody, 
młyny, kościoły, pocztę, fa-
bryki, browary, setki innych 
budynków. – Początkowo 
miesięcznie dokładałem kilka 
eksponatów. Bywało, że tylko 
jeden. Nie było wtedy w 
Polsce jeszcze Allegro, ani 
żadnego innego serwisu au-

kcyjnego, a płatności robiło 
się przekazem chodząc na 
pocztę. Kolekcjonerzy nie mieli 
tak prosto jak dziś – mówi 
Grzegorz Czepil. Dopiero gdy 
zarejestrował się na niemiec-
kiej stronie eBaya, jego kolek-
cja zaczęła szybko pęcznieć. 
Dokładał kolejne eksponaty. 
Pracując jako przedstawiciel 
handlowy miał też dużo ła-
twiej niż inni. Mógł bowiem 
jeździć do przygranicznego 
Görlitz i stamtąd robić prze-
lewy międzynarodowe, któ-
re w Polsce były piekielnie 
drogie. Płacił markami za 
coraz ciekawsze widoków-
ki. Niektóre trafiły do niego 
prosto z Filipin lub poprzez 
Miami z Argentyny, gdzie 
jak wiadomo dużo Niemców 
nawiało po II wojnie świato-
wej. W ogromnej większości 
kupowane eksponaty były za-
pisane. A to ktoś informował, 
że statek płynący z Bremy do 
Nowego Jorku dopłynął do 
portu docelowego, a to jakiś 
Włoch kopiący tunel pod 
Wołowcem pisał do swojego 
pobratymca, jak idą prace i 

co dzieje się w… Głuszycy, 
gdzie właśnie przebywa.  

Z czasem same pocztówki 
przestały już tak bardzo fascy-
nować mieszkańca Głuszycy. 
Ciekawsze stały się stojące 
za nimi dzieje. – Zacząłem za-
stanawiać się, dlaczego wieże 
kościoła mają taki kształt, a 
nie inny. Po co te konkretne 
budynki mają balkony, a dla-
czego coś wygląda tak, a nie 
inaczej – opowiada Grzegorz 
Czepil. Dlatego zaczął groma-
dzić eksponaty, które mogą 
pomóc znaleźć odpowiedź na 
wiele pytań: stare dokumenty, 
akcje, sprawozdania finanso-
we zakładów włókienniczych 
Meyer Kauffmann, działa-
jących dawniej w mieście. 
Stał się posiadaczem także 
m.in. umowy z 1873 roku, 
ponad stuletniej książki opisu-
jącej historię miasta autorstwa 
Oskara Vogta, czy albumu z 
przełomu lat 1939/1940 o 
otwarciu internatu w Głuszy-
cy. Każda z rzeczy czeka na 
zbadanie. Ogniwo po ogniwie 
odsłaniając fakty z przeszłości.      

Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY

Pocztówka z Argentyny 
Są ludzie, których można słuchać godzinami. Gdy 
mówią, otwieracie usta z zachwytu i chłoniecie 
wszystko, co powiedzą. Jedną z takich osób jest 
Grzegorz Czepil z Głuszycy. Ale nie dlatego, że zgro-
madził ponad 700 starych pocztówek i chwali się 
nimi dookoła. No to dlaczego, spytacie.    

F
ot

. r
ed

  

F
ot

. (
ar

ch
iw

um
 p

ry
w

at
ne

 L
ud

w
ik

a 
W

ie
cz

or
ka

) 

F
ot

. r
ed

  

 » Grzegorz Czepil 
zgromadził ponad 
700 przedwojennych 
pocztówek z 
Głuszycy, ale także 
starych dokumentów

 Prezes zarządu stowarzyszenia Graży-
na Lelito-Dąbrowa udzieliła wstępnych 
informacji o całym przedsięwzięciu. Bu-
lodrom będzie zlokalizowany w parku 

za budynkami Villa Kosmowski i UM w 
Szczawnie-Zdroju przy przedłużeniu ul. 
Zdrojowej. Prace nad budową obiektu 
rozpoczną się lada moment. 

Środki finansowe na inwestycję zostały po-
zyskane z „Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
za pośrednictwem LGD Kwiat Lnu.

Z bulodromu będą mogli korzystać 
wszyscy chętni. Gra w bule to dobra okazja 
do spędzenia wolnego czasu. Petangue 
(bule), francuska gra towarzyska z ele-
mentami zręcznościowymi, jest uprawiana 
coraz częściej w Polsce, głównie w parkach 
i niewybetonowanych skwerach.         SCB

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Powstanie nowy bulodrom
Z inicjatywy Stowarzyszenia Ogród Sztuki, Cafe Galeria 
Ogród Sztuki w Szczawnie-Zdroju powstanie specjalny 
plac do gry w petanque. 
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 » Pierwsza widokówka w kolekcji Grzegorza Czepila

GŁUSZYCA

Zdrojowej. Prace nad budową obiektu 
rozpoczną się lada moment. 
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 Budynek dawnego zespołu szkół był pier-
wotnie jednym z trzech tzw. pałaców fabry-
kanta. Należały one do rodziny Kauffmannów, 
jednych z pierwszych właścicieli dawnych 
zakładów włókienniczych znajdujących się na 
terenie przedwojennej Głuszycy. Willa zosta-
ła wzniesiona z inicjatywy samego Meyera 
Kauffmanna w 1862 roku. Otaczał ją park 
w stylu angielskim, do którego nasadzenia 
sprowadzono egzotyczne drzewa i krzewy z 
całego świata. Istniejąca sadzawka to pozo-
stałość po wspaniałym systemie wodnym, do 

którego wodę kierowano z ujęć znajdujących 
się na zboczach przylegającego Masywu 
Jedlińskiej Kopy.

Do 1894 roku, czyli do momentu wy-
budowania wil l i  w obecnym Ogrodzie 
Jordanowskim, była to główna rezydencja 
reprezentacyjna. Właściciele mieszkali tu 
latem, przyjmowali tu też gości. Od samego 
początku budynek posiadał centralne ogrze-
wanie zasilane z przyległego zakładu. Willa 
była już wielokrotnie modernizowana.

Red

Choć tytuł może to sugerować, nie będziemy raczyć was 
żadnymi bajkowymi opowieściami. Tylko same fakty. A, że 
znajdujący się w Jedlinie-Zdroju Park Aktywności nazywa 
się Czarodziejska Góra, cóż, nie nasza wina. Skądinąd fajna 
nazwa miejsca. 

Trakt w Sokołowsku pozwala w łatwy 
poznać najciekawsze atrakcje samej 
miejscowości oraz jej okolic. Stworzo-
na w 2010 roku przez Towarzystwo 
Rozwoju Sokołowska ścieżka przenie-
sie was przeszłość którą czuć w tym 
miejscu praktycznie na każdym kroku. 
Wzniesione ponad 100 i więcej lat temu 
budynki, czy inne obiekty skrywają swo-
ją ciekawą historię. Ścieżka obejmuje 
ponad 30 takich miejsc. Oznakowana 
biało-czerwonymi kwadratami prowadzi 
do kolejnych atrakcji i przytwierdzonych 

do nich tabliczek z krótkim opisem oraz 
mapą pozostałych. 

Zwiedzanie najlepiej zacząć w centrum 
miejscowości. Pierwszym punktem ścieżki 
jest pensjonat Tannenberg. Dalej mijamy 
dawny hotel Bergland, obecnie kinoteatr 
Zdrowie. Mijamy Steinhaus – pozostało-
ści gospodarstwa. Trasa wiedzie wokół 
byłego sanatorium Brehmera, zniszczo-
nego obiektu, który odbudowywany jest 
dzięki staraniom Fundacji In Situ. Kolejny 
budynek to byłe sanatorium Weickersa. 
Kawałek dalej uwagę zwraca budynek 

z wieżą, to dawne obserwatorium. Ko-
lejnym obiektem jest dawny pensjonat 
„Villa Rosa”. Dalsza część ścieżki pro-
wadzi między pozostałościami dawnych 
obiektów Sokołowska. Jednym z nich są 
resztki groty Hermana. Wracając między 
zabudowania trafiamy do byłych pensjo-
natów Neues Haus i Weisses Haus.

Jeśli obce ci są nazwy Pawilon Hum-
boldta czy Villa Laurentin, to znak, że 
warto wybrać się do Sokołowska i poznać 
bogate dzieje „Śląskiego Davos”.

Red

MIEROSZÓW 

To nie jest zwykła ścieżka 
Kiedy ostatni raz byliście w Sokołowsku, wsi zatopionej w samym ser-
cu Gór Suchych? Przekonajcie się, jakie kryje atrakcje i niespodzianki. 
Aby lepiej poznać bogate dzieje miejscowości, proponujemy przyjemny 
rodzinny spacer ścieżką historyczną. 

CO W GMINACH PISZCZY / PROMOCJA

 » Na ścieżce historycznej 
w Sokołowsku odkryjemy 
30 ciekawych miejsc 

GŁUSZYCA

Remontują pałac fabrykanta 

 » Willa została wzniesiona z inicjatywy 
Meyera Kauffmanna w 1862 roku

Dziś najważniejszą inwestycją prowadzoną na terenie 
Głuszycy jest rewitalizacja budynku przy ul. Parkowej 
9. Przez wiele lat w tym miejscu mieścił się zespół 
szkół. Po zakończeniu robót posłuży jako budynek 
użyteczności publicznej. Ciekawi was jego historia? 

Na gości czeka tu wiele różno-
rodnych atrakcji. Najmłodsi, do-
rośli, amatorzy, a także wytrawni 
wyczynowcy z pewnością znajdą 
coś dla siebie. Do dyspozycji 
jest 5 tras parku linowego, tor 
saneczkowy oraz wieża wspi-
naczkowa. 

Trasa Maluch – dla dzieci w wieku 
od 3 do 8 lat. Na długości 110 m roz-
mieszczonych jest 16 fascynujących, 
kolorowych przeszkód. To niezwykle 

emocjonująca i całkowicie bezpiecz-
na zabawa.

Trasa Junior – ekscytujący tor prze-
szkód dla odważnych maluchów. Z 
każdym następnym krokiem poczują 
się jak prawdziwi zdobywcy. Nieza-
pomniane przeżycia gwarantowane!

Trasa Standard i Ekstremum – dla 
osób lubiących wyzwania i dresz-
czyk emocji. Im wyżej nad ziemią 
się poruszasz, tym bardziej rośnie 
adrenalina i poczucie własnej war-

tości. Kończąc trasę, możesz śmiało 
zaliczyć się do grona twardzieli!

Trasa Tyrolska – dla nieustraszo-
nych wielbicieli naprawdę mocnych 
wrażeń, bez lęku wysokości, pragną-
cych poczuć się jak Tarzan. Prawdzi-
wa „jazda bez trzymanki”, choć pod 
czujnym okiem instruktora.

Wieża wspinaczkowa – dla 
wszystkich, którzy lubią zdobywać. 
Chodzi oczywiście o szczyt na wy-
sokości 15 m. Do wyboru 3 ściany o 

różnym stopniu trudności z dwiema 
drogami przejścia. 

Tor saneczkowy – zjazd saneczka-
mi po rynnie w regulowanym przez 
siebie rytmie. Można więc sunąć 

swobodnie, podziwiając malownicze 
otoczenie przyrody albo poczuć wiatr 
we włosach, dużą prędkość i siłę 
odśrodkową na zakrętach. 

Red

 » W parku linowym jest 5 tras do 
wyboru. Każdy znajdzie coś dla 

siebie, także najmłodsi  
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JEDLINA-ZDRÓJ 

Aktywnie na Czarodziejskiej Górze 
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Przez ponad 400 lat swo-
jego istnienia znajdujący 
się w samym sercu starego 
Wałbrzycha dawny Dwór 
Czettritzów zwany był przez 
wieki zamkiem wałbrzyskim 
(Schloss Waldenburg). Dziś 
używana jest także zamiennie 
nazwa dwór lub pałac Czet-
tritzów. W przyzamkowym 
parku znajdują się także daw-
ne książęce stajnie i garaże 

przekształcone w akademiki 
oraz dwie wille znajdujące się 
na tyłach obiektu. W jednej z 
nich zmarła w czasie II wojny 
światowej ostatnia właści-
cielka Zamku Książ, najsłyn-
niejsza w historii mieszkanka 
Wałbrzycha, księżna Daisy 
von Pless.  

W latach 80. XVI wieku 
Christoph von Czettritz roz-
począł budowę dworu, który 

ukończył jego zmarły w 1628 
roku syn Diprand. Nastąpiło 
to według legendy rodowej 
po pożarze Zamku „Nowy 
Dwór”, którego ruiny znajdu-
ją się w wałbrzyskiej dzielnicy 
Podgórze. Po śmierci Dipran-
da dwór do połowy XVIII 
wieku znajdował się w rękach 
wdowy, po jej śmierci właści-
cielem został Heinrich von 
Czettritz, a następnie wielce 

zasłużona dla Wałbrzycha 
Maria Katarzyna von Bibran 
z domu von Czettritz. Od lat 
80. XVII w. do 1719 roku 
dwór należał do rodziny von 
Bibran, następnie hrabiów 
Stolberg-Stolberg. W tym 
okresie prawdopodobnie nie 
zostały dokonane żadne za-
sadnicze zmiany w budynku 
dworskim. W 1738 roku wraz 
z całym Wałbrzychem został 

zakupiony przez Hochber-
gów z Książa i pozostał w ich 
rękach do 1945 roku. W tym 
czasie nastąpiło wiele prac 
modernizacyjnych. Ostatnią 
rozbudowę przeprowadzo-
no w 1922 roku w kierunku 
południowym. To właśnie 
wtedy wybudowano willę, 
w której 1 czerwca 1943 
umarła księżna Daisy von 
Pless. Po wojnie kompleks 

służył różnym instytucjom. 
Od 2004 roku pałac należy do 
Państwowej Wyższej szkoły 
Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa. Oprócz renesanso-
wych sklepień w studenckiej 
stołówce urządzonej w zam-
kowej sieni, na piętrze, w 
jednym z reprezentacyjnych 
gabinetów władz uczelni 
znajduje się ogromny sejf. 

Podczas gdy cały świat 
szuka mitycznego złota nazi-
stów, gdzieś w Polsce znajdu-
je się złoto, klejnoty i srebra 
rodowe Hochbergów z Książa 
i Pszczyny. Ostatni raz widzia-
no je w Wałbrzychu w 1946 
roku właśnie w opisywanym 
budynku przy dzisiejszej ul. 
Zamkowej.  Niespodziewa-
nie w 2012 roku uznane za 
zaginione ametysty księżnej 
Daisy pojawiły się na wysta-
wie w Muzeum Narodowym 
w Warszawie jako były de-
pozyt Narodowego Banku 
Polskiego.

Książęca rodzina Hochber-
gów pożegnała się ostatecz-
nie z zamkiem Książ w listo-
padzie 1943 roku. Siedziba 
rodowa została sprzedana 
władzom prowincji śląskiej 
w zamian za wymazanie 7,8 
mln marek długów ciążących 
na majątkach księcia von 
Pless i jego spadkobierców. 
Jedyną przedstawicielką ro-
dziny pozostającą na Śląsku 
była wówczas księżna Marie 
Catherine, żona księcia Hansa 
Heinricha XVII. Sisi, bo tak 
nazywali ją pieszczotliwie 
krewni, za swoją rezydencję 
obrała wówczas Pszczynę, 
po wcieleniu do III Rzeszy no-
szącą na powrót nazwę Pless. 
Książ stał się zaś miejscem 
barbarzyńskiej przebudowy, 
a z wielkiego, obejmującego 
niegdyś 4 prywatne miasta i 
kilkadziesiąt wsi latyfundium 
Hochbergów pozostał w ich 
rękach jedynie kompleks 
pałacowy w Wałbrzychu. 
Kompleks, który dziś mieści 
Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu, do 
maja 1945 roku był oficjalną 
i jedyną już rezydencją Hoch-
bergów na Dolnym Śląsku, na 
którym zamieszkiwali przez 
prawie 800 lat.

Ostatnią przedstawicielką 
rodziny zamieszkującą sta-
le zamek Książ, a po 1935 
roku właściwie jego oficyny, 
była księżna Daisy. Matka 
dziedzica opuściła jednak 
Książ wczesną jesienią 1941 

HISTORIA NIEZNANA

Klejnoty Hochbergów 
i nasza wspólna historia 

Renesansowy dwór dawnych właścicieli miasta był ostatnio 
świadkiem podpisania porozumienia o współpracy przez władze 
Zamku Książ i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Jest to 
akt historyczny, ponieważ od 1738 do 1945 roku dzisiejsza sie-
dziba uczelni należała do Hochbergów z Książa i była ich ostat-
nim majątkiem na Dolnym Śląsku, gdzie do końca II wojny świa-
towej, w ogromnym sejfie trzymali swoje drogocenne klejnoty. 

 » W 1738 roku pałac został zakupiony 
przez Hochbergów z Książa i 

pozostał w ich rękach do 1945 roku

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
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roku i z jego polecenia zo-
stała przeniesiona do willi 
w kompleksie pałacowym 
w Wałbrzychu. W sąsiedniej 
mieszkał przez lata znienawi-
dzony dyrektor kopalń ksią-
żęcych August Keindorff.  W 
mieście, w którym większość 
mieszkańców żyła z pracy w 
kopalniach jej byłego męża 
Hansa Heinricha XV, księżna 
Daisy zmarła w osamotnieniu 
29 czerwca 1943 roku. Jej 
najmłodszy syn Bolko nie żył 
od 1936 roku, Hans, z którym 
zdążyła się pogodzić przed 
śmiercią, umarł w 1938, a 
średni syn Aleksander prze-
bywał na wojennej tułaczce 
po Francji i Włoszech. Jedyną 
krewną, która od czasu do 
czasu odwiedzała księżną 
Daisy, była synowa Sisi. To 
właśnie żona internowanego 
wówczas w Anglii Hansa 
Heinricha XVII nadzorowała z 
Pszczyny wałbrzyski majątek 
Plessów, a właściwie to, co 
niego pozostało. 

Klejnoty rodowe Hochber-
gów, m.in. znana z ikonicznej 
fotografii Daisy, diamentowa 
korona hrabiny świętego Ce-
sarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego, były przecho-
wywane w sejfie w siedzibie 
generalnej dyrekcji jeszcze 
w latach 30-tych. Kłopoty 
finansowe Hochbergów spra-
wiły, że wiele z nich, rzeko-
mo także słynna korona czy 
6-metrowy sznur pereł Daisy 
zostały sprzedane lub zasta-

wione. Niespodziewanie ist-
niejący do dziś ogromny sejf 
zaczął się ponownie wypeł-
niać już w lipcu 1944 roku. 
Wobec rosnącego zagroże-
nia działaniami wojenny-
mi księżna Maria Katarzyna 
podjęła decyzję o ewakuacji 
z rezydencji w Pszczynie naj-
cenniejszych sprzętów. W 
pierwszej kolejności wysłano 
więc srebra stołowe do zam-
ku w Wałbrzychu (siedzibę 
administracji książęcej zwa-
no wówczas powszechnie 
Schloss Waldenburg). Duży 
ich transport odszedł w lipcu 
1944 roku, drugi po wielu 
perturbacjach na początku 
listopada. Z tego ostatnie-
go zachował się szczęśliwie 
spis sreber, który wykazuje: 
herbaciany komplet sztuć-
ców złożony z 22 obiektów 
(dzbanki, cukierniczki, mlecz-
niki, kociołki na wodę, sitka, 
szczypce, miseczki) oraz kom-
pleks sztućców do pierwsze-
go śniadania, złożony z 407 
sztuk łyżek, widelców, noży, 
misek, sosjerek, tac, świecz-
ników, salaterek. Znakomita 
większość sztućców wykazy-
wała próbę srebra 800, były 
także obiekty posrebrzane i 
platerowe. Trzeci transport 
obejmujący pozostałą część 
rodowych sreber nie doszedł 
do skutku i pozostały one 
w Pszczynie. Ewakuowane 
zostały także niektóre pa-
miątki rodzinne w postaci 
portretów, fotografii i bibe-

lotów, być może także cześć 
porcelany, wreszcie pamiątki 
po wizycie w zamku cesarza 
Wilhelma II, przewiezione 
następnie do Wałbrzycha 
bądź do Bawarii. Majątek 
pszczyński przekazywał pro-
tokolarnie Józef Achtelik, a 
odbierali w Wałbrzychu, tak-
że poświadczeni podpisami, 
sekretarz Hansa Heinricha 
XVII, Joseph Schary oraz po-
kojówka nieżyjącej od ponad 
roku księżnej Daisy, Angielka 
z pochodzenia, miss Dorothy 
(„Dolly”) Crowther. Ostatni 
udokumentowany transport 
dotarł do Wałbrzycha 3 listo-
pada 1944 roku.

Osobiste klejnoty księżnej 
Daisy i pozostałe precjoza 
Hochbergów pozostały w 
Wałbrzychu do końca wojny. 
Zostały odkryte po przejęciu 
kompleksu przy ul. Zamko-
wej przez Polaków w grud-
niu 1945 roku. O tym, jak 
przebiegały początkowo losy 
wałbrzyskiego skarbu Hoch-
bergów poinformował księż-
nę Sissy w liście sekretarz jej 
męża Joseph Schary. „Pod 
koniec wojny, poza osobistą 
biżuterią zmarłej księżnej 
Daisy, znajdowało się tam 
od dwunastu do piętnastu 
szkatuł, pudełek i skórzanych 
toreb zawierających biżuterię 
oraz złote i srebrne obiekty 
z zamków Książ i w Pszczy-
nie. Wśród nich biżuteria 
rodzinna, która nie została 
sprzedana w połowie lat 30. 

Nie wiem dokładnie co się w 
nich znajdowało, ale podczas 
objęcia zamku przez Polaków 
6 stycznia 1946 roku, kiedy to 
specjalnie wywleczono mnie 
z mieszkania, ciągle był tam 
słynny 6-7 metrowy sznur 
pereł, diadem z diamentów, 
kilkanaście bransolet, kol-
czyki, naszyjniki, pierścionki 
etc. Polacy uznali je za wielki 
skarb. Kilka tygodni póź-
niej musiałem się stawić na 
przesłuchania przez Służbę 
Bezpieczeństwa, które trwały 
po kilka godzin, ponieważ nie 
poinformowałem oficjeli, że 
książę von Pless zostawił w 
Wałbrzychu biżuterię, kiedy 
opuścił tutejszy majątek. Łup 
został wywieziony 17 mar-
ca 1946 roku w nocy, pod 
eskortą uzbrojonej żandar-
merii wojskowej w kierunku 
Krakowa”.

Tyle dowiadujemy się z listu 
znajdującego się dziś w spu-
ściźnie po zmarłym w 1984 
roku Hansie Heinrichu XVII. 
Papiery ostatniego Hochberga 
na Książu są dziś w rękach 
jego drugiej żony w Wiel-
kiej Brytanii. Logika nakazuje 
wierzyć, że gdy w sprawę 
zaangażowało się KGB, skarb 
Hochbergów podzielił losy 
ich zachwycającej, książań-
skiej biblioteki i wyjechał do 
ZSRR. Ogromne więc było 
zdziwienie wielbicieli księżnej 
Daisy i wałbrzyskich tajem-
nic, kiedy jej zachwycające 
klejnoty z fioletowymi ame-

tystami pojawiły się w 2012 
roku na wystawie w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Na 
przepiękny francuski wyrób z 
przełomu XIX i XX wieku skła-
da się pięć elementów: devant 
de corsage (brosza-wisior) w 
szerokiej oprawie z diamen-

tami oprawionymi w srebro 
i ametystami oprawionymi w 
złoto, złoty diadem w formie 
opaski z diamentami i ame-
tystami, broszka w kształcie 
serca w oprawie brylantowej 
z perłą w zwieńczeniu oraz 
diamentowo-ametystowe 
kolczyki. Biżuteria znalazła 
się na wystawie jako depozyt 
pozyskany w 1974 roku z 
Narodowego Banku Polskie-
go. Muzeum Narodowe w 
Warszawie zdecydowało się 
na powtórne wypożyczenie 
klejnotów w 2013 roku na 
głośną wystawę „Klejnoty 
Księżnej Daisy” w Muzeum 
Zamkowym w Pszczynie. Mia-
sto partnerskie Wałbrzycha 
po dziesięcioleciach przerwy 
na powrót gościło klejnoty 
najsłynniejszej mieszkanki obu 
miast. Tym razem już nie na jej 
łabędziej szyi, ale w szczel-
nych i mocno strzeżonych, 
szklanych gablotach. Oprócz 
ametystów w Pszczynie mo-
gliśmy zobaczyć także kolejny 
zachwycający wisior devant 
de corsage, tym razem z ja-
snoniebieskimi akwamaryna-
mi z oprawą z gałązek brylan-
towych z perłami. Oznacza to, 
że klejnotów Daisy jest więcej 
i nadal znajdują się na terenie 
Polski! Czy skarb Hochbergów, 
który wyjechał z Wałbrzycha 
w 1945 roku „w kierunku 
Krakowa”, kiedykolwiek do 
niego wróci?

Mateusz Mykytyszyn 
Zamek Książ w Wałbrzychu

HISTORIA NIEZNANA

 » Najsłynniejsza w historii mieszkanka Wałbrzycha, księżna 
Daisy von Pless (1873-1943)

 » Klejnoty księżnej 
Daisy von Pless, które 
zostały zabezpieczone 
w styczniu 1946 przez 

Służbę Bezpieczeństwa 
w sejfie w Wałbrzychu

 » Sejf, w którym odnaleziono po wojnie 
resztki wielkiej fortuny Hochbergów 
z Książa, m.in. ich rodowe srebra
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Kim jest Piotr Damasie-
wicz i czym jest Power of 
the Horns? Co oznacza, że 
jest „bazą oraz platformą” 
dla polskiego jazzu przed 
czterdziestką?

- Główną ideą przyświeca-
jącą powstaniu takiej inicjaty-
wy była potrzeba wspólnego 
muzykowania i tym samym 
jednoczenia się muzyków z 
różnych zakątków ówczesnej 
sceny jazzowej, co w swym 
założeniu muzycznym miało 
stworzyć ciekawy koloryt i 
niespotykaną ekspresję. Nie 
mniej ważny dla mnie był też 
przy okazji wymiar socjolo-
giczny takich spotkań, gdzie 
muzycy z różnych „bandów” 
i ekip mieli okazję podzielić 
się swoim muzycznym do-
świadczeniem, czy po prostu 
spędzić czas na wspólnym 
graniu. Projekt skupiał głów-
nie muzyków ze środowiska 
studenckiego katowickiej 
i wrocławskiej uczelni, do 
których uczęszczałem. 

Jakie doświadczenia pły-
ną z Pańskiej pielgrzymki z 
2019 roku? Do jakiej pracy 
naukowej przygotował się 
Pan grając 100 koncertów 
na trąbkę w 100 świąty-
niach różnych wyznań?

- Było to dla mnie bardzo 
mocne doświadczenie ży-
ciowe, podróż w nieznane, 
podróż w głąb siebie oraz, co 
szczególnie ważne dla mnie 
jako muzyka, także podróż 
w głąb dźwięku, brzmienia, 
realizacja marzeń, planów – 
urzeczywistnianie ich. Była to 
także lekcja radzenia sobie z 
przeciwnościami, problema-
mi, zmaganie się ze swoimi 
słabościami, poznanie siebie, 
drugiego człowieka, świata, 
natury, tego zapomnianego 
rytmu natury, szczególnie w 
dzisiejszych czasach technolo-
gii, sztuczności, wirtualności, 
homogenizmu, „samotności” 
w digi mediach. Doświad-
czenia były zatem mocno 
związane z obudzeniem, bądź 

przebudzeniem świadomości 
lub wzmocnieniem jej, po-
przez duchowy i indywidualny 
wymiar.

Power of the Horns to 
zjawisko nie tylko w swojej 
istocie muzyczne, to także 
pewien model funkcjono-

wania. Co 
Pana in-
spiruje, 
zarów-

no muzycznie, jak i jeśli 
chodzi o samo powstanie i 
istnienie PoTH?

-  Trochę o powstaniu 
wspominałem wcześniej. To 
był mocny impuls, ta chęć 
połączenia sił, zjednoczenia 
się na chwilę na scenie ludzi, 
których zafascynował jazz. 
Ten swoisty ładunek emocji, 
który się wytwarza, kiedy 
wspólnie na jednej scenie się 
coś uwalnia, z naciskiem na 
wspólnie. To było to zjawi-
sko, które zaobserwowałem 
i które mnie bardzo zainspiro-
wało. To też wpłynęło na mu-
zyczny wymiar. Brzmieniowe 
zagęszczenie, zróżnicowany 
koloryt, harmonię. Każdy 
z nas był w grupie trochę 
odważniejszy, więc wszystko 
stało się bardziej uwolnione, 
swobodniejsze, luźniejsze, 
mniej było w tym ego, więcej 
zaś jedności, takiego prze-
kroczenia granicy, wyjście 
ze swojej obwoluty. A co do 
inspiracji, to było ich wiele: 

Billy Harper, Soran Bushi, 
Somalii, Ornette Coleman 
Double Quartet, czy John 
Coltrane Ascension. Ważnym 
było także to, co robił Chri-
stian Mc Gregor, jeśli chodzi o 
Afrykę, Inspiruje także chica-
gowska scena, Art Ensemble 
Of Chicago, a także London 
Improvisers Orchestra.

Czasem słychać opinie, 
że tytuł pańskiej ostatniej 
płyty jest dość patetyczny – 
„Polska”. Czy to patos, czy 

np. zwrócenie uwagi 
na sfe-
rę, którą 
muzycz-

n i e  Pa n 
opisuje?

-  Tak,  zastanawiałem 
się nad tym, kiedy padła 
propozycja wydawcy, czyli 
Sebastiana Jóźwiaka. Roz-
ważałem, czy tytuł płyty 
będzie zbyt patetyczny, czy 
nie zostanie źle odczytany. 
Przeważył fakt, że odnieśli-
śmy się raczej naturalnie do 
Polski w wymiarze muzycz-
nym i socjologicznym, histo-
rycznym. Bez chęci jakiegoś 
patosowania. Jest to jak 
najbardziej sfera, którą mu-
zycznie opisuję lub inaczej 
nazywając tę sferę, która w 
jakiś sposób oddziaływała 
na nasze muzyczne życie

Proszę opowiedzieć o 
Pańskich projektach edu-
kacyjnych? Nie sposób 
pominąć te sfery Pańskiej 
działalności.

- Dzielę się tym, co przeży-
łem, tym, co umiem i czego 
doświadczyłem, bądź wypra-
cowałem na potrzeby swojej 
twórczości. Bywałem zapra-
szany, aby podzielić się moją 

wiedzą, doświadczeniem, 
umiejętnościami w różne miej-
sca. Tak było w Afryce, na 
Ukrainie, na niektórych warsz-
tatach w Polsce, między inny-
mi na Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu, Letniej Akademii 
Jazzu w Łodzi. Jest to bardzo 
ciekawy, szlachetny wymiar 
pracy. Jeśli poprzez cokolwiek 
można pomóc innym, podpo-
wiedzieć, pokazać kierunek, 
wesprzeć, to jest to fanta-
styczna sprawa. Mnie zawsze 
warsztaty jazzowe otwierały, 
dawały niesamowitą frajdę. 
Tak samo podchodzę i teraz 
jako wykładowca. Staram się 
przede wszystkim zarazić pa-
sją i wartością samą w sobie, 
jaką niesie muzykowanie, 
zaszczepić drogę ku wolności 
poprzez muzykę. 

Czołowa piątka polskiego 
jazzu to…?

- Nie wiem, pięciu? To 
mało, jest o wiele więcej wy-
bitnych muzyków, na pewno 
nie tylko te duże nazwiska. 
Nie potrafię wymienić tak 
okrojonej ekipy.

Czego słucha Piotr Dama-
siewicz dziś?

- Dziś muzycznie towarzyszy 
mi Trio Rouge lub Erica McCoy. 
Serdecznie polecam.

Ostatnio przeczytana 
książka i obejrzany film?

- Książka to Marka Kamiń-
skiego „Idź własną drogą”.  
Film „W objęciach węża”.

Wydaje się Pan być eks-
pertem od wiedzy pt. „Co 
zrobić, żeby po nagrodach 
rangi Paszportu Polityki 
czy Fryderyka sodówka nie 
uderzyła do głowy?”. Jak to 
się robi? Piszącemu te sło-
wa to nie grozi, ale warto 
wiedzieć? 

- Od młodych lat brało się 
udział w różnych konkursach, 
zajmowało się jakieś tam miej-
sca, było chwilę dumy z sukce-
su, potem się znów dostawało 
„po rajtach” od życia. A potem 
znów ktoś gdzieś nagrodził i 
tak się trochę człowiek uczy, 

że raz jest tak, raz siak, zawsze 
jest chwila zamroczenia po 
nagrodzie, ale potem ważne 
jest, żeby się zająć pracą nad 
sobą. My powinniśmy zawsze 
stać na straży naszego pozio-
mu niezależnie od nagród i 
wyróżnień, u mnie naprawdę 
aż tak wiele ich nie było, także 
i wody sodowej mniej było, a 
poza tym za tymi nagrodami 
stoi tylko część odbiorców, 
nieznaczna, tak więc warto o 
tym wiedzieć.

Jakie sporty walki Pan 
trenował?

- Trochę taekwondo w klu-
bie, trochę boksu podwórko-
wego, trochę capoeiry. Lubili-
śmy na dzielnicy sparować, to 
był fajny czas.

Czy nadal darzy Pan 
sentymentem Mercedesy 
„beczki”?

- Darzę, darzę…. Mam na-
dal jedną  „beczułkę”, czer-
woną. Znalazła się na okładce 
Imporgraphic. To samochód 
rocznik 77’. Niedługo wkłada-
my mu nowe serduszko, czyli 
wyremontowany silnik.

Czy na następną płytę 
trzeba będzie czekać kolej-
ne 6 lat?

- Na płytę Power of the 
Horns, to nie wiem, może bę-
dzie wcześniej. Co do innych 
płyt mojego nowopowsta-
jącego wydawnictwa L.A.S. 
(listening and sounding) tyl-
ko kilka miesięcy. W maju 
nadchodzi premiera mojego 
nowego kwartetu polsko-wie-
deńskiego (Piotr Damasiewicz 
Vienesse Connections), latem 
i jesienią kolejnych dwóch. W 
międzyczasie mam inne ak-
tywności wydawnicze. Będę o 
nich informował sukcesywnie 
fanów na moich fun page’ach 
i stronie oraz w mediach.

(Wajra)
* Power of the Horns miał 

wystąpić pod koniec maja na 
Spring Breakout Music Festival 
2020. Z powodu zagrożenia 
koronawirusem wydarzenie 
przesunięto na inny termin 

KULTURA

Wody sodowej 
jakoś mało było 

- Dzielę się tym, co przeżyłem. Tym, co umiem i 
czego doświadczyłem – mówi Piotr Damasiewicz 
z Power of the Horns. Muzyk opowiada nam też, 
jakie sporty trenował, dlaczego lubi Mercedesy 
„beczki” i czego słucha w wolnych chwilach. 
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Billy Harper, Soran Bushi, 
Somalii, Ornette Coleman 
Double Quartet, czy John 
Coltrane Ascension. Ważnym 
było także to, co robił Chri-
stian Mc Gregor, jeśli chodzi o 
Afrykę, Inspiruje także chica-
gowska scena, Art Ensemble 
Of Chicago, a także London 
Improvisers Orchestra.

Czasem słychać opinie, 
że tytuł pańskiej ostatniej 
płyty jest dość patetyczny – 
„Polska”. Czy to patos, czy 

np. zwrócenie uwagi 
na sfe-
rę, którą 
muzycz-

n i e  Pa n 
opisuje?

przebudzeniem świadomości 
lub wzmocnieniem jej, po-
przez duchowy i indywidualny 
wymiar.

Power of the Horns to 
zjawisko nie tylko w swojej 
istocie muzyczne, to także 
pewien model funkcjono-

wania. Co 
Pana in-
spiruje, 
zarów-

Billy Harper, Soran Bushi, 
Somalii, Ornette Coleman 
Double Quartet, czy John 
Coltrane Ascension. Ważnym 
było także to, co robił Chri-
stian Mc Gregor, jeśli chodzi o 
Afrykę, Inspiruje także chica-
gowska scena, Art Ensemble 
Of Chicago, a także London 
Improvisers Orchestra.

Czasem słychać opinie, 
że tytuł pańskiej ostatniej 
płyty jest dość patetyczny – 
„Polska”. Czy to patos, czy 

np. zwrócenie uwagi 

muzycz-
n i e  Pa n 

opisuje?
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 » - U mnie naprawdę aż tak dużo nagród nie było, 
także i wody sodowej jakby mniej się pojawiło – 

mówi Piotr Damasiewicz z Power of the Horns
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Według legendy w XVI wieku 
Francesco Cenci – jeden z najbogat-
szych ludzi Rzymu –  znęcał się nad 
swoimi obiema żonami i dziećmi 
oraz wielokrotnie gwałcił swą córkę. 
Inkwizycja i sądy papieskie starały 
się o aresztowanie ojca rodu Cen-
cich, ale bezskutecznie. Za każdym 
razem zwalniano go i oczyszczano 
z podejrzeń dzięki przekupstwu i 
znajomościom. Córka Francesco – 
Beatrix, wielokrotnie próbowała 
powiadomić władze, pisała nawet 
listy do papieża, jednak wpływy jej 
ojca w Watykanie były zbyt moc-
ne… Ciekawi was, co się później 

wydarzyło? Nas również, ale musi-
my poczekać do premiery spektaklu 
Cenci w Teatrze Dramatycznym w 
Wałbrzychu. 

Po dramat rodziny Cencich się-
gali najwięksi pisarze Percy B. 
Shelley, Juliusz Słowacki, Sten-
dhal, Aleksander Dumas, nawet 
Alfred Nobel poświęcił mu swoją 
jedyną próbę pisarską. W Sza-
niawskim wracają do tej wzru-
szającej opowieści, tworząc spek-
takl „Cenci”. Scenariusz skupia 
się na okrutnych losach bogatej 
włoskiej rodziny, poszukując w 
nich współczesnej perspektywy. 

Wraz z widzami, rodzina Cencich 
zabierze nas wprost do Rzymu 
w 2020 roku. Będziemy mieli 
okazję poczuć blichtr włoskiego 
mieszczaństwa, poznać smak la 
dolce vita. Zobaczymy suknie 
od Versace, Andrea Bocelliego 
jedzącego spaghetti z legatem pa-
pieskim, świat, w którym niczego 
nie brakuje, za którego fasadą stoi 
straszny rodzinny sekret.

Na razie trwają próby, a o ter-
minie premiery na pewno was 
poinformujemy. 

„Cenci” na podstawie tekstów 
Juliusza Słowackiego i Percy’ego 
B. Shelleya 
Reżyseria: Seb Majewski
Adaptacja i dramaturgia: Tomasz Jękot
Scenografia modułowa, przestrzeń 
i kostiumy: Karolina Mazur
Muzyka: Jakub Suchar
Choreografia: Jacek Łumiński
Asystent choreografa: Sebastian 
Wiertelak
Obsada:
FRANCESCO CENCI – Dariusz Skow-
roński

LUCREZIA CENCI – Angelika Ce-
gielska
GIACOMO CENCI – Piotr Mokrzycki
BEATRIX CENCI – Dorota Furma-
niuk
BERNARDO CENCI – Antoni Ry-
chłowski [g]
CHART RODZINY CENCI – Mi-
kołaj  Kr zeszowiec [g]
KSIĄDZ ORSINO – Wojciech Świe-
ściak
KARDYNAŁ STEFANO – Mateusz Flis
ANDREA BOCELLI – Irena Wójcik

Red

Wszystkie zostały dofinansowane ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś o pierwszym 
z projektów, który skrywa się pod nazwą „Przebierając w 
słowach”. Wydarzenie zapowiadane jest jako edukacyjno-
-kulturalne. Wezmą z nim udział dzieci i młodzież z Wałbrzy-
cha. Celem jest podniesienie świadomości i kształtowanie 
dobrych nawyków językowych, promocja poprawności i 
codziennej dbałości o mowę ojczystą, a także zwrócenie 
uwagi na wzbogacenie języka słownictwem „przywiezio-
nym” z różnych części Polski.

Co czeka uczestników projektu? Warsztaty językowe z 
udziałem ludzi z Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsztaty 
regionalne przygotowane na bazie zbiorów i wspomnień 
starszych mieszkańców miasta. Spotkania w formie gier 
i zabaw językowych na podstawie literatury dziecięcej. 
Spotkania dzieci z autorami. Ponadto konkurs plastyczny, 
mobilna gra językowa oraz niecodzienna wystawa. Chyba 
możemy uwierzyć „na słowo”, że będzie się naprawdę sporo 
 działo!

Red

KULTURA

Gdy wpływy w Watykanie są 
zbyt mocne 

Krwawa opowieść, niemal 
jak z antycznej tragedii, w 
której główna bohaterka po-
szukuje sprawiedliwości na 
własną rękę, kiedy zawodzą 
wszelkie systemy, a korup-
cja i uwikłania sięgają same-
go papieża, do dzisiaj budzi 
wielkie kontrowersje.

„Poszłem” chyba raczej nie powiecie?! 
Choć Biblioteka pod Atlantami, podobnie jak pozostałe instytucje kultury w Wałbrzychu, do 25 marca bę-
dzie zamknięta, nie oznacza to, że nic się nie dzieje. Do końca roku placówka ma zrealizować trzy projekty. 
Trwają do nich przygotowania. 
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Wraz z widzami, rodzina Cencich „Cenci” na podstawie tekstów LUCREZIA CENCI – Angelika Ce-
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 » Po dramat rodziny Cencich sięgali najwięksi 
pisarze. Wkrótce sztukę zobaczymy na 
deskach Szaniawskiego 

 » Takie projekty jak „Przebierając w 
słowach” na pewno pomogą dzieciom 
i młodzieży poprawnie się wysławiać
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W Wałbrzychu i powiecie ostatnie imprezy przebiegały głów-
nie w atmosferze Dnia Kobiet. Koncerty, warsztaty, występy 
kabaretów – to wszystko mogli oglądać widzowie. Jak było? 

WAŁBRZYCH

W wałbrzyskiej Galerii Victoria odbyła się impreza z okazji 
Dnia Kobiet. Na przybyłych gości czekały liczne atrakcje: kon-
kursy z ciekawymi nagrodami, bezpłatne porady wizażystki i 
stylistki, były warsztaty makijażu i pielęgnacji dłoni, warsztaty 
perfumeryjne, metamorfozy beauty i pokazy fitness. Był też 
specjalnie przygotowany kącik relaksu, gdzie częstowano gości 
wyborną herbatą. Gwiazdami imprezy byli Barbara Kurdej-
-Szatan i Rafał Szatan, którzy zaprezentowali gościom Galerii 
Victoria wyjątkowy recital wokalny. Nie zabrakło też autografów, 
wspólnych zdjęć i swobodnych rozmów.

Piątkowy wernisaż wystawy „Perspektywy” zorganizowany 
przez klasę 3 DP z maturą międzynarodową w Starej Kopalni 
zgromadził wielu sympatyków talentów artystycznych młodzie-
ży I LO. Na co dzień doskonalą oni swój warsztat artystyczny na 
przedmiocie Visual Arts, który prowadzi Sylwia Sobieraj-Boro-
wiec. Wystawę przygotowali: Basia Szpilka, Maja Krzyżańska, 
Róża Gregorczyk, Michał Kawa, Kasia Rongiers, i Olek Pyka. 

Tymczasem z okazji Dnia Kobiet w siedzibie Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury na Piaskowej Górze zorganizowano występ 
kabaretu A JAK!, który zaprezentował program „Babskie Gra-
nie”. Kabaret A JAK! rozpoczął działalność w 2015 roku. Tworzą 
go cztery przyjaciółki, pasjonatki dobrego, wyrafinowanego 
humoru na wysokim poziomie: Karolina Abramowicz, Magda-

lena Furmanek, Maria Kargulewicz i Adrianna Napiórkowska. 
Łączy je też zamiłowanie do skeczy muzycznych. Na swoim 
koncie mają liczne występy w wielu miastach Polski i sporą ilość 
prestiżowych nagród. 

JEDLINA-ZDRÓJ

W Pawilonie Zdrojowym 
przy placu Zdrojowym odbył 
się niezwykły koncert, zor-
ganizowany z okazji Dnia 
Kobiet. Zaśpiewała Partycja 
Kamola, pochodząca z Legnicy 
wokalistka, instrumentalistka, 
autorka tekstów i kompozytor-
ka. Patrycja Kamola ukończyła 
studia na kierunku „Jazz i 
muzyka estradowa” w kato-
wickiej Akademii Muzycznej, a 
kompozycję na Uniwersytecie 
Zielonogórskim. Od 2014 roku 
regularnie koncertuje w wielu 
miastach Polski. 

BOGUSZÓW-GORCE

Kabaret Kopydłów zawitał 
do boguszowskiego MBP-CK na Babski Wieczór Kabaretowy. 
Kabaret doskonale jest znany widzom z programu telewizyjnego 
„Spotkania z Balladą”.

Estradowa wersja progra-
mu przypadła do gustu nie 
tylko zgromadzonym paniom, 
ale i również panom, któ-
rzy śmiali się do łez, a to za 
sprawą zabawnych dialogów 
Komendanta z policjantem 
Bemolem po jego powrocie ze 
szkoły policyjnej w Szczytnie 
oraz z wielu innych perypetii 
Komendanta z mieszkańcami 
Kopydłowa.
STARE BOGACZOWICE

Z okazji Dnia Kobiet na 
wszystkie panie z gminy 
czekało ciekawe spotkanie! 
Stare Bogaczowice odwie-
dzili zacni goście: Monika Sa-
wicka – pisarka oraz Karolina 

Sawicka. Do tego pyszna kawa od profesjonalnego baristy 
i słodki poczęstunek. Można było wygrać przedpremierowo 
najnowszą książkę Moniki Sawickiej!

WALIM
W przeddzień swojego święta sołtysi się w urzędzie gminy z 

wójtem Adamem Hausmanem, który podziękował sołtysom za 
zaangażowanie i aktywną pracę na rzecz mieszkańców, pod-
kreślając ważną rolę, jaką do spełnienia mają w swoim małych 
ojczyznach. Sołtysi otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, a 
przy dobrej kawie i smacznym torcie miło się gawędziło. Gmi-
na Walim ma 9 sołtysów. Ich praca i zapał w realizacji zadań, 
skierowanych na rzecz lokalnej społeczności, od zawsze budziły 
uznanie i szacunek. 

CZARNY BÓR

Salwy śmiechu, skecze „z życia wzięte”, kwiaty, gromko od-
śpiewane „Sto lat...” towarzyszyły jubileuszowym X gminnym 
obchodom Dnia Kobiet. Przed kobietkami z Czarnego Boru wy-
stąpił wrocławski Kabaret Chyba. Od stycznia 2016 tworzy go 
trzech utalentowanych artystów: Piotr Gumulec, Jakuba Krzak i 
Krzysiek Wilkosz. Ale Kabaret Chyba to nie tylko świetni aktorzy, 
ale także błyskotliwe teksty, niebanalne pomysły, niezwykła 
energia i mnóstwo improwizacji.

SCB
Fot. użyczone (materiały prasowe) 

DZIAŁO SIĘ CIEKAWIE

DZAŁO SIĘ CIEKAWIEDZAŁO SIĘ CIEKAWIEDZAŁO SIĘ CIEKAWIE
Dobrze było? 

Przez koronawirusa odwołano pra-
wie wszystkie imprezy do 25 mar-
ca. Przez co i my nie mamy czego 
zapowiadać. Zostaliśmy zmuszeni 
zmienić też nazwę naszej rubryki na 
„Działo się”, pisząc, co fajnego wy-
darzyło się w ostatnim czasie w na-
szym regionie.   
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  Film Jana Hryniaka „Zenek” 
można rozpatrywać na kilku 
płaszczyznach. Jako dzieło arty-
styczne i tu najłatwiej je ocenić 
lub jako opis socjologiczny pew-
nego kontrowersyjnego zjawi-
ska, a wreszcie jako element 
długofalowego działania frakcji 
rządzącej. Przypomnę jeszcze, 
że „Zenek” to historia jedne-
go z najbardziej popularnych 
twórców disco polo – Zenka 
Martyniuka. 

Podobno nie ma w Polsce 
nikogo, kto nie znałby takich 
refrenów jak „… twe oczy zie-
lone” czy „życie to są chwile”. 
Autorka scenariusza – Marta 
Hryniak – podeszła do tematu 
klasycznie. Oglądamy więc 
(chronologicznie) jak król, 
początkowo wiejskich remiz, 
potem największych scen w 
Polsce, pnie się na szczyty po-
pularności. W filmowej historii 
wokalisty nie znajdziemy ani 
niczego odkrywczego, ani głębi 
psychologicznej. Ot, zwyczajny 
obraz biograficzny. Obejrzenie 
„Zenka”, nawet przez wro-
gów disco polo, nie zaszkodzi. 
Znacznie lepiej wypada pierw-
sza część filmu, z udziałem 
Jakuba Zająca, który wciela się 

w młodego Martyniuka. Aktor 
robi to przekonująco i budzi 
sympatię. Bardziej interesujący 
wydaje się także powrót do lat 
80. i 90., kiedy w siermiężnych 
czasach grupa przyjaciół pró-
buje grać muzykę do zabawy. 
Nie mają na czym, nie mają 
gdzie, a za pierwszy koncert 
można uznać występ na we-
selu znajomego za skrzynkę 
wódki. Oglądamy, jak na targu 
przeglądają kolorowe niemiec-
kie pismo muzyczne „Bravo” z 
plakatami ówczesnych idoli jak 
Limahl (marzący o karierze Ze-
nek oczywiście na ścianie miał 
taki poster). Niestety znacznie 
gorzej wypada część z Krzyszto-
fem Czeczotem z okresu, kiedy 
muzyk osiągnął sławę i pienią-
dze. Aktor i reżyser zwyczajnie 
położyli 1/3 filmu. Może to, 
co pokazali państwo Hryniak, 
jest ważniejsze w warstwie 
socjologicznej. Można spróbo-
wać „Zenka” potraktować jako 
uproszczoną genezę powstania 
takiego gatunku muzyczne-
go. Tym bardziej, że w filmie 
pada zdanie, że Martyniuk jest 
autorem nazwy disco polo. 
Nie wiem tylko, czy go za to 
podziwiać, czy nienawidzić za 

przyczynienie się do rozpasania 
najgorszych gustów Polaków. 
Patrząc i słuchając go – robił 
to zupełnie szczerze. Chciał 
tylko bawić ludzi, nie zdawał 
sobie sprawy, gdzie dojdzie i 
do czego przykłada rękę. 

Ostatnie zagadnienie, ale 
chyba najpoważniejsze to fakt, 
dlaczego powstaje film o twórcy 
najbardziej obciachowych melo-
dii i tekstów w historii polskiej 
muzyki z udziałem TVP. Taki film 
podejrzanie idealnie pasuje do 
strategii telewizji publicznej, 
czytaj rządowej, promującej 
najniższe i najgorsze zaintere-
sowania rodaków – jak piłka 
nożna czy właśnie disco polo. 
Może TVP poprawiłoby swój 
wizerunek, gdyby przyłożyło 
się do realizacji filmów o np. 
Czesławie Niemienie, Grzegorzu 
Ciechowskim, Korze, Wojciechu 
Młynarskim, Tadeuszu Nalepie 
itd. Tym bardziej, wbrew temu, 
co propaganda telewizyjna 
głosi o godz. 19.30, widzowie 
niezbyt są zainteresowaniu fil-
mowym życiem Zenka. Częściej 
wybierają np. „365 dni”. Już nie 
wiem co gorsze?

Ocena 5/10
Piotr Bogdański

DZIAŁO SIĘ CIEKAWIE

Piękne piosenki, genialne wykona-
nia, świetna muzyka i mądre teksty. 
Tak w skrócie można podsumować 
występy Evgena Malinowskiego. Tak 
też było niedawno w Wałbrzychu. 
Artysta promował swą najnowszą 
płytę „Jedno serce – dwie ojczyzny”. 

Pieśni, które Evgen wybiera do 
swojego repertuaru, oddają jego 
własny światopogląd, mówią o 
najważniejszych, według niego, 
wartościach w życiu. Są to utwory m. 
in. Włodzimierza Wysockiego, Bułata 
Okudżawy, Aleksandra Rozenbauma. 
Co ważne, Evgen Malinowski śpiewa 

po rosyjsku i po polsku, akompa-
niując sobie na gitarze akustycznej. 
Komentarze i didaskalia, wygłaszane 
w języku polskim, poprzedzają każdy 
utwór. Stanowią nieodłączny ele-
ment jego koncertów. Powiedzieliby-
śmy już charakterystyczny element. 
Koncertuje w całej Polsce, ale też za 
granicą – w Rosji, Finlandii, Niem-
czech, USA, na Litwie.  Jego utwory 
mają za zadanie nie tylko przybliżać 
kulturę rosyjską, lecz także prowo-
kować do refleksji nad słowiańską 
wspólnotą, refleksji nad relacjami 
między ludźmi różnych narodowości. 

Daleko odbiegające od stereotypu, 
świeże, a jednocześnie niezrównanie 
szczere, płynące z głębi duszy inter-
pretacje Evgena Malinowskiego, 
niosą nowe spojrzenie na twórczość 
rosyjskich bardów. Pełne tempera-

mentu wykonania nie ujmują liryzmu 
i zadumy tekstom – nadal pozostają 
one głęboko refleksyjne i przepojone 
rosyjską nostalgią.

W cyklu „Syberyjski bard za-
prasza” artysta wydał dotąd 4 

płyty: „Prolog” ( 2006 ), „Tropami 
Wysockiego – pieśni narowiste” 
( 2008), „Śladem Okudżawy” 
(2011) i ostatnio „Jedno serce – 
dwie ojczyzny”. 
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Powiew Syberii z gorącego serca 
Zapytacie, skąd taki tytuł? 
To proste. W Klubie A’Propos 
wystąpił niedawno nietuzin-
kowy artysta, Evgen Mali-
nowski. Jeśli go nie znacie, 
żałujcie, że nie trafiliście na 
jego występ. To syberyjski 
bard, a jednocześnie polski 
aktor, który od lat niezmien-
nie zachwyca.    
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 » Evgen Malinowski jest 
autorem aranżacji i 

opracowań wszystkich 
pieśni, które znajdują się 

na jego płytach

Gwoździem po ekranie

Zenek temu niewinny
Najważniejszą propozycją kinową ostatnich ty-
godni był „Zenek” w reżyserii Jana Hryniaka. 
Tym razem recenzję prezentujemy w innym miej-
scu gazety. W rubryce, której nazwę, ze względu 
na mnóstwo odwołanych wydarzeń, musieliśmy 
na razie zmienić na „Działo się ciekawie”.  
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

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

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
3 - zaprzeczenie z wyjaśnieniem nad nami 
4 - bankowa jednostka czasu 
10 - nie blondynka z kopalni
11 - jego cień widziała Anita, gdy tańczył
12 - ta nietrudna przypadłość męska

Pionowo:
1 - słynny włoski koszulkowy Marek
2 - Jarząbek 2-klasy
5 - frajer w jeziorze
6 - przewlekła choroba dla kosmonauty i 
psa 
7 - jeden z najsuchszych obszarów z 
gwałtownym uderzeniem wewnątrz 
8 - ostre wystąpienie przeciw, a 
równocześnie za sprawdzaniem
9 - zębate miasto

Poziomo:
1 - ma swój dzień a każdy widzi, jaki jest – koń
2 - jak but pod pachami – Włochy
4 - afrykański uniform królewski – Liberia
6 - opowieść w oknie - story
7 - położony blisko ulubionego sprzętu sportowego najmłodszych 
niezbędny element wyposażenia wędkarza – kołowrotek
8 - samotny ubaw dla duszy – balsam
9 - przestawione naczynia nad bałtykiem – Ryga
10 - nieduzi w Afryce na Saharze – Mali
Pionowo:
1 - w każdym samochodzie i w niektórych łazienkach - koło
3 - powodowana brakiem oświaty uwaga nocnych motyli - ciem-
nota
4 - nieprodukowany samochód albo słodkowodna ryba – Lublin
5 - dobrze się zastanów na południowym wschodzie nad Sanem 
- Przemyśl

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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www.facebook.com/mentorwalbrzych
www.mentornieruchomosci.pl

NAJNOWSZE 
OFERTY:

SKUP MIESZKAŃ 
ZA GOTÓWKĘ!
797-229-249 ZADZWOŃ !!

ul. Topolowa 25/2, Wałbrzych, Rondo TESCO

1. ŚRÓDMIEŚCIE * 2 POKOJE * 55M2 * OGRZEWANIE MIEJSKIE * STANDARD 
DO WEJŚCIA * 145.000 ZŁ

2. PIASKOWA GÓRA * 2 POKOJE * 42M2 * WIDNA KUCHNIA* ROZKŁAD * 3 
PIĘTRO Z WINDĄ * PO REMONCIE 169.000 ZŁ

3. ŚWIEBODZICE * PIĘKNE MIESZKANIE Z ANTRESOLĄ * 46M2 * 1 PIĘTRO * 
179.000 ZŁ

4. NOWE MIASTO * 2 POKOJE * 45M2 * OGRZEWANIE GAZOWE * PO 
KAPITALNYM REMONCIE * 1 PIĘTRO * OCIEPLONA, KILKURODZINNA 
KAMIENICA * 169.000 ZŁ

5. BIAŁY KAMIEŃ * 3 POKOJE * 99M2 * OGRZEWANIE GAZOWE * 2 PIĘTRO 
169.000 ZŁ

6. PIASKOWA GÓRA * 2 POKOJE * 38,5 M2 * BALKON * 4 PIĘTRO *  142.000 ZŁ
7. PIASKOWA GÓRA * 3 POKOJE * 51,5M2 * 2 PIĘTRO * WIDNA KUCHNIA *  

169.900 ZŁ

ZGŁOŚ NAM BEZPŁATNIE
SWOJE MIESZKANIE/DOM 
NA SPRZEDAŻ

502-237-841 ZADZWOŃ !!
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Kolarstwo w powojennej Polsce 
nie miało łatwo. Wszystko za spra-
wą braku… rowerów, co chyba 
zrozumiałe. Pierwsze profesjonalne 
jednoślady podarowali wałbrzy-
szanom Francuzi, ścigający się 
w Polsce w jednym z pierwszych 
Wyścigów Pokoju. Zarząd okręgu 
związku zawodowego górników 
w Wałbrzychu, w którym działało 
wielu reemigrantów znad Sekwa-
ny, zaproponował wtedy, by w jego 
pomieszczeniach na terenie miasta 
powstała mała baza zagranicznej 
ekipy. Francuzi chętnie z tego sko-
rzystali. Później odwdzięczyli się w 
najlepszy z możliwych sposobów. 
Podarowali dwa porządne rowery.

Przypomnijmy jeszcze, że sekcję 
kolarską przy Górniku powołano 
w 1950 roku. Początkowo było to 

czysto amatorskie zajęcie i nikt nie 
myślał na poważnie o wyczynie, ale 
w tym samym roku zorganizowano 
w Wałbrzychu pierwszy poważny 
wyścig, czyli taki, gdzie byli zarów-
no sędziowie, wytyczona trasa, jak 
i kibice. Odbył się z okazji święta 
22 lipca, a ścigano się na trasie z 
alei Stalina (dziś al. Wyzwolenia) na 
stadion na Nowym Mieście. Udało 
nam się wygrzebać nawet nazwi-
ska triumfatorów. Wygrał Edmund 
Mendel, a drugi linię mety minął 
Jan Wach. 

Dość o zamierzchłej historii. Miało 
być przecież o „Dziadku” i „Rybie”. 
Zagorzali kibice kolarstwa już wie-
dzą, o kogo chodzi. Ci mniej zo-
rientowani niekoniecznie. Dlatego 
jakiś wstęp musi być. Na początku 
lat 80. wśród seniorów nie było w 

kolarskiej sekcji Górniku wiel-
kich nazwisk. Za to wśród juniorów 
pojawił się duży kozak. Urodzony 
w 1967 roku w Kamiennej Górze 
Radosław Romanik. Jako 17-latek 
zdobył srebrny medal na Ogólno-
polskiej Spartakiadzie Młodzieży. 
Rok później niewiele zabrakło, 
aby pojechał na mistrzostwa 
świata juniorów. Romanik od 
początku swojej kariery do-
skonale radził sobie w górach. 
Jako kolarz Górnika wygrał dwa 
ważne wyścigi – Pasmem Gór 
Świętokrzyskich (1988) oraz Kar-
konosze Tour (1993). Ten drugi 
wyścig wygrywał zresztą jeszcze 
trzykrotnie. W 1992 roku zdobył 
swój pierwszy medal mistrzostw 
Polski. Srebrny w wyścigu górskim, 
a w 1997 zdobył brązowy, zostając 

trzecim „góralem” w Polsce.  Po 
tym, jak rozstał się z Górnikiem jeź-
dził w kilku grupach, m.in: Victorii 
Rybnik, Zibi Casio Częstochowa, 
Sprandi Mat Jelcz Laskowice, a tak-
że grupie CCC, która występowała 
pod różnymi nazwami sponsorów, 
a także DHL Author. Będąc zawodni-
kiem CCC Mat Ceresit w 2001 roku 
Radosław Romanik został mistrzem 
Polski w wyścigu szosowym ze star-
tu wspólnego. Już wtedy w peleto-
nie mówiono na niego „Dziadek”. 
Jakoś tak od zawsze był o kilka 
lat starszy od kolegów, z którymi 
się ścigał. Był też lekko łysiejący. 
Dla o kilka lat młodszych kolegów 
musiał zostać „Dziadkiem”. W Tour 
de Pologne startował 13 razy. Naj-
lepsze miejsce, jakie zajął, to 10 
w 2000 roku. Dziewięć razy jechał 
w Wyścigu Pokoju. Jego najlepszy 
wynik w tej imprezie to 3 miejsce 
w klasyfikacji końcowej i wygrana 
w punktacji górskiej w edycji za-
wodów z 2001 roku. Dwukrotnie 
startował w mistrzostwach świata 
(1995 i 1999) oraz w Igrzyskach 
Olimpijskich w Atenach (2004), ale 
bez większych sukcesów. W 2003 
roku zajął 33 pozycję w klasyfikacji 
końcowej Giro d’Italia.

Drugim wielkim kolarzem, zakła-
dającym w młodości trykot Górnika, 
jest urodzony w Wałbrzychu Dariusz 

Baranowski, którego pierwszym 
trenerem był Jarosław Nowicki. 
W naszym klubie jeździł w la-
tach 1986-1992. Jego pierwszym 
dużym sukcesem był brąz w 

1990 roku zdobyty pod-
czas mistrzostw świata 
juniorów w Cleveland w 
wyścigu drużynowym 
na czas. Już wtedy w 
peletonie miał ksyw-
kę „Ryba”. Podobno 
ktoś kiedyś stwier-
dził, że jego wyraz 

twarzy, ułożenie ust 
i cała sylwetka przy-
pominają… rybę. 
Do tego doszła 

niesamowita wy-
dolność płuc. Wiadomo, 
jak u ryby. W Wyścigu Po-
koju Baranowski dwukrot-
nie stawał na podium. 

W 1991 i 
1995 

Jak „Ryba” z „Dziadkiem” 
świat podbijali 

No może trochę nas poniosło z tym zdobywa-
niem globu. Jednak dla kibiców kolarstwa w 
Wałbrzychu nazwiska Dariusza Baranowskiego 
i Radosława Romanika znaczą coś więcej 
niż tylko kontakty w telefonie. To dwaj 
nasi eksportowi kolarze. 

 » Radosław Romanik na 
starcie „czasówki” 

w jednym z wyścigów 
Tour de Pologne
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 » Dariusz Baranowski jeden z najlepszych kolarzy w 
historii Górnika. Tu w trykocie sponsora, firmy Sonii

kolarskiej sekcji Górniku wiel-
kich nazwisk. Za to wśród juniorów 
pojawił się duży kozak. Urodzony 
w 1967 roku w Kamiennej Górze 
Radosław Romanik. Jako 17-latek 
zdobył srebrny medal na Ogólno-
polskiej Spartakiadzie Młodzieży. 
Rok później niewiele zabrakło, 
aby pojechał na mistrzostwa 
świata juniorów. Romanik od 
początku swojej kariery do-
skonale radził sobie w górach. 
Jako kolarz Górnika wygrał dwa 
ważne wyścigi – Pasmem Gór 
Świętokrzyskich (1988) oraz Kar-
ważne wyścigi – Pasmem Gór 
Świętokrzyskich (1988) oraz Kar-
ważne wyścigi – Pasmem Gór 

konosze Tour (1993). Ten drugi 
wyścig wygrywał zresztą jeszcze 

jest urodzony w Wałbrzychu Dariusz 
Baranowski, którego pierwszym 
trenerem był Jarosław Nowicki. 
W naszym klubie jeździł w la-
tach 1986-1992. Jego pierwszym 
dużym sukcesem był brąz w 

1990 roku zdobyty pod-
czas mistrzostw świata 
juniorów w Cleveland w 
wyścigu drużynowym 
na czas. Już wtedy w 
peletonie miał ksyw-
kę „Ryba”. Podobno 
ktoś kiedyś stwier-
dził, że jego wyraz 

twarzy, ułożenie ust 
i cała sylwetka przy-
pominają… rybę. 
Do tego doszła 

niesamowita wy-
dolność płuc. Wiadomo, 
jak u ryby. W Wyścigu Po-
koju Baranowski dwukrot-
nie stawał na podium. 

W 1991 i 
1995 

Jak „Ryba” z „Dziadkiem” 

No może trochę nas poniosło z tym zdobywa-
niem globu. Jednak dla kibiców kolarstwa w 
Wałbrzychu nazwiska Dariusza Baranowskiego 
i Radosława Romanika znaczą coś więcej 
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roku zajął drugie miejsce w kla-
syfikacji generalnej. W 1991 roku 
wygrał też etap jazdy indywidualnej 
na czas Polanica-Zdrój – Zieleniec. 
Trzykrotnie triumfował w Tour de 
Pologne (w 1991 i 1992 roku jako 
zawodnik Górnika), a w 1993 jako 
kolarz Pekaes Lang Rover Legia 
Warszawa. W 1992 pojechał na 
olimpiadę w Barcelonie. Wraz z 
Markiem Leśniewskim, Andrzejem 
Sypytkowskim i Grzegorzem Pi-
wowarskim zajął tam 6 miejsce w 
wyścigu drużynowym na czas. Rok 
później Dariusz Baranowski zdobył 
tytuły wojskowego mistrza i wice-
mistrza Europy, jeżdżąc w barwach 

Legii. W 1996 roku znów pojechał 
na igrzyska do Atlanty, gdzie zajął 9 
pozycję w jeździe indywidualnej na 
czas. Potem przeszedł na zawodow-
stwo. Jeździł m.in. w tak znanych 
grupach na świecie jak: US Postal 
Service, Banesto, Liberty Seguros 
czy Astana Pro Team. Baranow-
ski ukończył 11 wielkich tourów. 
Dwukrotnie zajął 12 miejsce w 
„generalce” dwóch wielkich wyści-
gów – w Tour de France w 1998 i w 
Giro d’Italia w 2003 roku. W swojej 
karierze został też 8 razy mistrzem 
Polski w różnych konkurencjach 
kolarskich.

Tomasz Piasecki

Rashad był z Azerbejdżanu. Sta-
teczny, dojrzały, bez wariactw. Na 
imprezie w klubie nieco wycofany, z 
piwem w dłoni spoglądał z balkonu 
na szalejących na parkiecie. To od-
powiednik dzisiejszej wersji Rafała 
Glapińskiego, weterana, kapitana 
drużyny studzącego gorące głowy, 
coraz częściej stonowanego, coraz 
rzadziej nawiązującego do boisko-
wego wariata, zadzierającego z 

przeciwnikami. Inni wychowan-
kowie, Damian Durski i Bartłomiej 
Ratajczak, są koszykarsko często 
nierozłączni. Wspierają trzecioligo-
we rezerwy, a na parkiecie rozumie-
ją się bez słów, gdy jeden dogrywa 
lob do drugiego. Przypominają mi 
Ukrainkę Valeriię i Turczynkę Sevim, 
współlokatorki, równie lubiane i 
przebojowe jak nasi zawodnicy. 
Wsady „Rataja” robią na mnie 

prawie takie samo wrażenie jak 
rozprawy Valerii nt. konstytucji...
Mołdawii. Wielu kibiców z równie 
dużym sentymentem spogląda w 
kierunku Marcina Wróbla, traktowa-
nego niemal jak wychowanka. Ja z 
nostalgią wspominam Chinkę Lin, 
koleżankę z piętra niżej oraz z tej 
samej uczelnianej ławy. Marcinowi 
czasem zarzucają, że na parkiecie 
„zasypia” i się zapomina, Lin z kolei 

bujała wysoko w obłokach i rze-
czywistość jej nieco „odjeżdżała”. 
Na chwile spowolnienia nie może 
sobie pozwolić Kamil Zywert, od-
powiedzialny za nadawanie tempa 
gry, ekspert od kreowana kolegów 
z drużyny. Z pochodzącym z Azer-
bejdżanu Turanem dzieliłem moduł 
w akademiku, a jego wyciąganie 
wtyczek z kontaktów w środku 
nocy w obawie przed zwarciem 

i pożarem było znakiem, że cenił 
sobie mieć życie pod kontrolą, być 
panem sytuacji. Kreujący grę Zywert 
często znajduje na otwartych pozy-
cjach Krzyśka Jakóbczyka, który jest 
znanym dostarczycielem punktów, a 
prywatnie ma założoną działalność 
gospodarczą. Znałem na studiach 
pewnego dostarczyciela. To Wei 
z Chin, który zajęcia dzielił z pro-
wadzeniem biznesu, ściągając nad 
Wisłę lampy ledowe, a odsyłając do 
Państwa Środka paczki z pudrem dla 
niemowląt, bo ten polski podobno 
przewyższał jakością chiński. 

W naszym kraju swojej szansy 
szukał także Amerykanin Scott, 
wywodzący się z przedmieść Detroit 
student języków słowiańskich. Facet 
mówił w języku Mickiewicza płynnie, 
ale zdarzały mu się kulturowe nie-
porozumienia. W Karolu Kamińskim 
tkwi potencjał, ale dostrzegalne są 
także boiskowe wpadki w postaci 
strat i niecelnych rzutów. Karol musi 
się w Górniku dotrzeć tak jak Scott 
zrobił to w Polsce, w której zdaje się 
mieszka do dziś. Polski Scotta za-
skoczył mnie podobnie jak kapitalny 
angielski Ilgvarsa, studenta z Rygi, 
jak każdy Łotysz, zakochanego w 
koszykówce. Po dołączeniu Kamiń-
skiego do Górnika robił wrażenie 
Damian Pieloch, poprawiający swoją 
skuteczność, zwłaszcza z dystansu. 
Z odległości ławki dość często grę 
musi obserwować Maciej Koperski, 
bardzo nieustępliwy obrońca, trochę 
jak Nikita z Syberii, który w bardzo 
mroźny wieczór wyszedł na nasz 
balkon w krótkich spodenkach i 
japonkach, nieustępliwie rezygnując 
z założenia kurtki. Gorąco za to robi 
się przeciwnikom, gdy muszą bronić 
Grzegorza Kulkę, z gracją tancerza 
korzystającego z szerokiego wa-
chlarza manewrów podkoszowych. 
Niemniejszy zakres umiejętności, z 
tym że lingwistycznych, wykazywała 
Szwajcarka Liliane,  mówiąca w kilku 
językach, w tym bez problemów po 
polsku. Bez kłopotów pod obręczą 
radzi sobie za to Damian Cech-
niak. Po derbach z WKK Wrocław 
kibice zgodnie przyznali, że zagrał 
za****ie. Te słowo do perfekcji opa-
nował Azer Fuad, gdy był u nas 
pytany, co tam u niego słychać. 

Dominik Hołda
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 » Koszykarski Górnik 
na wesoło, czyli 
gra w skojarzenia z 
wrocławskim domem 
studenckim w tle

Notki z Wieży Babel
To już prawie dekada! Tyle czasu minęło od moich przygód w 
domu studenckim Uniwersytetu Wrocławskiego. Miałem tam 
okazję poznać mnóstwo ciekawych ludzi z wymiany. Mno-
gość charakterów i kultur rzucała na kolana! 

 » Kibice z Polski, w tym trener Jarosław Nowicki, malują na asfalcie hasła „Ryba” i 
„Baranowski” zagrzewające naszego zawodnika do walki na trasie Tour de France
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 Obecne czasy i wszechobecny pośpiech prowadzą 
do wielu chorób cywilizacyjnych, spowodowanych 
między innymi długotrwałą pracą w pozycji siedzącej, 
brakiem ruchu i wysiłku fizycznego, zanieczyszczeniem 
środowiska i niewłaściwym sposobem odżywiania. W 
lawinowym tempie rośnie liczba osób borykających się 
z problemami kręgosłupa, chorobami układu krążenia 
i stanami depresyjnymi. Odpowiedzią na te i na wiele 
innych schorzeń mogą być naturalne metody leczenia, 

które w połączeniu z medycyną konwencjonalną przy-
noszą znakomite rezultaty. 

W Gabinecie Hirudoterapii znajdującym się w Wał-
brzychu w Przychodni Piaskowa Góra przy ul. Głównej 4 
oferujemy zabiegi z użyciem pijawek lekarskich, które dziś 
przeżywają prawdziwy renesans. Niestety wśród części 
społeczeństwa wciąż panuje stereotypowe przekonanie, 
że leczenie pijawkami to zabobon, czy czary, a tak nie 
jest i warto wspomóc tą formą terapii leczenie takich 
chorób jak żylaki, hemoroidy, miażdżyca, nadciśnienie, 
reumatyzm, bóle kręgosłupa różnego pochodzenia, bóle 
stawów, kontuzje sportowe, nerwica, depresja, a także 
tiki nerwowe i trądzik.

Efekt terapeutyczny, jaki uzyskujemy podczas zabiegu z 
pijawkami, nie polega, jak sądzono jeszcze do niedawna, 
na upustach ,, złej krwi”,lecz na tym, że pijawka podczas 
swej ,,pracy” wprowadza wraz ze swoja śliną do naszego 
organizmu około 200 substancji biologicznie aktywnych, 
które polepszają unerwienie i ukrwienie uszkodzonych 
miejsc, poprawiają krążenie, usuwają obrzęki, wspo-
magają wydalanie toksyn z organizmu, a substancje 
wydzielane przez pijawki działają przeciwzakrzepowo, 
rozpuszczają istniejące zakrzepy, udrażniają naczynia 
krwionośne, zapobiegają zawałom i udarom, regulują 
cholesterol i ciśnienie krwi. Dzięki hirudoterapii nasze 
organy są dobrze dotlenione i odżywione, lepiej pracują 
i nie obumierają, co korzystnie wpływa na stan naszego 
zdrowia.

Pijawki używane są jednorazowo i pochodzą z certyfi-
kowanej hodowli laboratoryjnej, gdzie znajdują się pod 
stałą  kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej.

Ponadto oferujemy terapie bańkami ogniowymi, 
bezogniowymi, chińskimi i lekarskimi stosowanymi w 
celu wzmocnienia układu odpornościowego,  leczeniu 
przeziębień i stanów zapalnych dróg oddechowych.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr 533 
741 573, a także do odwiedzin strony www.pijawki.
walbrzych.pl oraz FB  Pijawki.Walbrzych.pl


