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izolacja w domu, to są 
problemy, z jakimi borykają 
się dzieci i młodzież
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Czy wiesz, że…
W wałbrzyskim Muzeum 

Porcelany znajduje się pla-
styczna mapa Wałbrzycha i 
okolic? Jej budowy podjął 
się w 1926 roku kierownik 
nowo powstałego Muzeum 
Regionalnego, Friedrich 

Stelter. Tworząc mapę o 
powierzchni 5,5 m. kw. w 
skali 1:5000. Stelter użył 
125 kg sklejki, 25 kg gwoź-
dzi i 120 kg kitu. Budowa 
trwała 1009 godzin (ok. pół 
roku). Teren odwzorowano 

warstwami sklejki o 5-mi-
limetrowej grubości, które 
wyrównano dwukolorowym 
kitem, a następnie pomalo-
wano w pięciu odcieniach 
zieleni i sześciu brązu.

Piotr Frąszczak 

FAKTY
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WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘ

WYLUZUJ! WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘUŚMIECHNIJ SIĘ

WIESZCO PRZYPOMINA

#ZO STA Ń W D O M U
WIESZCO PRZYPOMINAWIESZCO PRZYPOMINA

#ZO STA Ń W D O M U#ZO STA Ń W D O M U

POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 31.03
Temp. 1/-7 
zachmurzenie duże

Środa 1.04 
Temp. 6/-3 
słonecznie

Czwartek 2.04
Temp. 7/-1 
zachmurzenie małe

Piątek 3.04 
Temp. 8/-2
pochmurno
 
Sobota 4.04 
Temp. 8/-2 
zachmurzenie małe

Niedziela 5.04
Temp. 13/3 
zachmurzenie małe

Poniedziałek 6.04 
Temp. 13/3 
zachmurzenie duże
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Dwóch numerów WieszCo z 
31 marca (aktualny) i 7 kwiet-
nia (następny) nie znajdziecie 
w punktach kolportażu (kio-
skach, sklepach, firmach, tar-
gowiskach) ani nie otrzymacie 
na ulicy od kolporterów (tak 
już było od jakiegoś czasu). 
Wychodząc naprzeciw ustalo-
nym niedawno nowym zasa-
dom bezpieczeństwa, posta-

nowiliśmy, że nasz tygodnik 
nie ukaże się dwukrotnie w 
wersji papierowej. Wszystko 
ma związek z wprowadzonym 
przez rząd ograniczeniem w 
przemieszczaniu się i my to 
respektujemy. 

Przypominamy, że według 
komunikatu rządu do 11 
kwietnia włącznie nie bę-
dzie można się swobodnie 

przemieszczać poza celami 
bytowymi, zdrowotnymi i 
zawodowymi. Dodajmy, nie 
musieliśmy ograniczać cyklu 
wydawniczego, ale posta-
nowiliśmy, że na najbliższe 
dwa tygodnie będzie to 
najlepsze wyjście w obecnej 
sytuacji. Wierzymy mocno 
w to, że numer poświątecz-
ny, który planujemy wydać 

jak zwykle we wtorek (14 
kwietnia), będzie już w for-
mie papierowej i dostępny 
w wielu punktach kolporta-
żu, których listę zazwyczaj 
publikujemy w tym miejscu 
gazety.      

To nie znaczy, że znikamy 
na dwa tygodnie! Absolutnie 
nie! Cały czas intensywnie 
pracujemy nad nowymi tre-

ściami, by zadowolić nawet 
najwybredniejszych czytelni-
ków i przez cały czas trwania 
kwarantanny zachęcamy was 
do czytania nas w sieci. Na 
stronie www.wieszco.pl od 
wtorku każdego tygodnia, 
czyli w dniu wydania gaze-
ty, znajdziecie każdy nowy 
numer naszego tygodnika. 
A w nim wasze ulubione 
rubryki: artykuły, których nie 
przeczytacie nigdzie indziej, 
satyryczne rysunki, felieto-
ny, wywiady, także strefę 
rozrywki oraz miszmasz. Bez 
wychodzenia z domu bę-
dziecie mogli poświęcić się 
lekturze swojego ulubionego 
tygodnika.     

Red

Zostańcie w domach 
Nie byliśmy zobligowani do tego, ale zdecydowaliśmy, że tak właśnie po-
stąpimy. Dwa numery tygodnika WieszCo (ten i następny) nie ukażą się w 
formie papierowej. W tym czasie możecie nas poczytać wyłącznie online, 
dlatego zachęcamy do odwiedzin strony www.wieszco.pl. 
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Gdyby wokół nie szala-
ła pandemia, pewnie to 
zdarzenie nie wywołałoby 
wielkich emocji. Ale na ko-
ronawirusa trzeba uważać 
wszędzie (to nie jest żadne 
straszenie, ale realna oce-
na sytuacji) i powinniśmy 
być ostrożni. Podwójnie 
albo potrójnie ostrożni. 
Żeby nie narażać siebie 
oraz innych na ewentualne 
zakażenie.   

Dobra, do rzeczy. Cho-
dzi o wypadek, do którego 
doszło w minioną sobotę 
(28 marca) w Wałbrzychu. 
To wtedy ratownicy Grupy 

Sudeckiej GOPR otrzymali 
zgłoszenie. Pierwsze in-
formacje mówiły o tym, że 
mężczyzna podczas poko-
nywania na rowerze wznie-
sienia w Książańskim Parku 
Krajobrazowym spadł z kil-
kudziesięciu metrów. Tra-
wersowanie zbocza skały, 
na której stoją ruiny Starego 
Książa, mogło zakończyć 
się tragicznie. Trzeba było 
działać błyskawicznie, ale 
jednocześnie roztropnie. 
Wiadomo, koronawirus. 
Szczęście w nieszczęściu, że 
po groźnie wyglądającym 
upadku rowerzysta nie stra-

cił przytomności. Przybyli na 
miejsce ratownicy mogli na-
wiązać z nim kontakt, ale… 
Właśnie, co by było, gdyby 
upadek spowodował utratę 
przytomności?! Z rozmowy 
z poszkodowanym wyszło 
bowiem, że niedawno wró-
cił z Portugalii. Mężczyzna 
nie był jednak w stanie 
określić, kiedy nastąpiło… 
zakończenie obowiązkowej 
kwarantanny. To w obecnej 
sytuacji podstawowa wie-
dza przydatna ratownikom. 
Jak mieli udzielić pomocy 
poszkodowanemu nie ma-
jąc pewności, czy nie jest 

zarażony? W takiej sytuacji 
podjęto jedyną dobrą decy-
zję. Trzeba było użyć stro-
jów ochronnych w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa 
ratownikom. Co jednak by 
było, gdyby rowerzysta był 
nieprzytomny? 

Goprowcy wraz z ratow-
nikami medycznymi zabez-
pieczyli mężczyznę i przy 
pomocy wózka alpejskiego 
przenieśli do karetki. Dodaj-
my, że rowerzysta miał sporo 
szczęścia. W wyniku upadku 
doszło wprawdzie do zła-
mania obu kości podudzia 
(w tym jednego złamania 
otwartego), urazów głowy, 
ale stan poszkodowanego 
był stabilny i jego życiu nie 
zagrażało niebezpieczeń-
stwo. Został też odpowied-
nio unieruchomiony, bo ist-
niało podejrzenie urazu krę-
gosłupa. Dodatkowo patrol 
konny straży miejskiej zadbał 
o to, aby uniemożliwić doj-

ście do miejsca wypadku 
gapiom.  

Profesjonalnie przeprowa-
dzona akcja z zachowaniem 
środków ostrożności zakoń-
czyła się przetransportowa-
niem rowerzysty do szpitala. 
Możemy napisać, że finał był 
szczęśliwy. Cały czas jednak 
przypominamy, by w swoim 
postępowaniu kierować się 
zdrowym rozsądkiem. Tu nie 
chodzi o wymądrzanie się, 
bycie bardziej papieskim od 
papieża, ale o podejmowa-
nie odpowiedzialnych i jak 
najbardziej racjonalnych de-
cyzji. Jeśli już gdzieś wycho-
dzimy lub wyjeżdżamy, to 
róbmy to tak, aby zminimali-
zować ryzyko ewentualnego 
zdarzenia. Tak wiemy, brzmi 
to śmiertelnie poważnie i 
jakby wyciągnięte z urzędo-
wego komunikatu, ale hasło 
„zostań w domu” cały czas 
obowiązuje.   

ToP

W kombinezonie do rannego 
Niech ta historia będzie przestrogą dla wszystkich. Nim zdecydujecie się coś 
zrobić, gdzieś wyjść lub pojechać, zastanówcie się dwa razy. Bo licho nie śpi. 
Losowa sytuacja może być początkiem dużych kłopotów. Tak jak w przypadku 
pewnego rowerzysty, który spadł ze zbocza wzniesienia u stóp ruin Starego 
Książa w Wałbrzychu. 

F
ot

. u
ży

cz
on

e 
(G

ru
pa

 S
ud

ec
ka

 G
O

P
R

/B
. K

w
ia

tk
ow

sk
i) 

Nie dość,  że t r wa budowa 
obwodnicy, która bezpośrednio 
wpływa na ruch samochodów w 
dzielnicy, to jeszcze trwają prace 
przy remoncie ulicy Nałkowskiej. 
Jest to kolejna część robót nad 

infrastrukturą drogową w tej części 
miasta. Prace toczą się pod nazwą 
Nałkowska – Hirszfelda II etap, 
co jest oczywiście kontynuacją 
zakończonej wcześniej pierwszej 
części remontu tychże ulic. Nowy 

odcinek drogi będzie miał 540 m, 
a inwestycja pochłonie ponad 5,5 
mln zł. Dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych to prawie 2,8 mln zł. 
Wzdłuż remontowanego odcinka 
powstanie cała infrastruktura z 

miejscami parkingowymi, chodni-
kiem, barierami bezpieczeństwa i 
oświetleniem włącznie. Inwestycja 
finansowana jest ze środków z 
Funduszu Dróg Samorządowych.

Dla wielu kierowców bardzo istotną 
częścią tej inwestycji jest budowa 
parkingu, która właśnie się toczy. 
Powstanie tu kilkadziesiąt miejsc 
parkingowych, a ukończenie budowy 
planowane jest na lipiec tego roku.

SCB

Przybędzie miejsc dla samochodów 
Na ulicy Nałkowskiej już wkrótce pojawią się nowe parkingi. Choć trzeba uczci-
wie powiedzieć, że dla mieszkańców Piaskowej Góry nastał bardzo trudny czas. 
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 » Ratownicy transportując poszkodowanego musieli być ubrani w kombinezony

 » Rowerzysta nie był w stanie określić 
kiedy skończyła się jego kwarantanna
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Ucieszyliśmy się na wiadomość, 
że Robert Lewandowski przekazał 
milion euro na walkę z koronawi-
rusem. Szlachetny gest dobrego 
człowieka. Tak mniej więcej naiwnie 
pomyśleliśmy, przekonani, że nikt 
złego słowa o tym nie napisze. Nie 
znamy osobiście „Lewego” (a szko-
da), ale tak po prostu wydaje nam 
się, że jest w porządku gościem. 
Nigdy nie rozumieliśmy hejtu wyle-
wającego się co jakiś czas na jego 
głowę z różnych zakątków interne-
tu. Powinniśmy być wdzięczni, że 
żyjemy w czasach wielkich piłkarzy, 
również Lewandowskiego, a że są 
przy tym nieprzyzwoicie bogaci, to 

już temat na inną opowieść. Ważne, 
że dzielą się swoją fortuną z innymi. 
Nie wszyscy tak potrafią… Byliśmy 
pewni, że podarunek „Lewego” nie 
ma prawa wywołać nawet dyskusji. 
Tymczasem w sieci odezwało się 
wielu „księgowych” z pytaniami 
„dlaczego tak mało”, „na więcej cię 
nie stać”, „co to dla ciebie”, „tyle w 
godzinę zarabiasz”. Lubimy innym 
zaglądać w portfele, ale swojej skar-
bonki strzeżemy niemal tak dobrze 
jak Joanna d’Arc dziewictwa. 

Oczami wyobraźni widzimy te 
prośby tysięcy osób do Lewandow-
skiego. „Dołóż mi trochę kaski. Ty 
masz wystarczająco dużo, a mnie 

bardzo pomożesz”. Nie?! „Ty ch…, 
żałujesz potrzebującym”. Albo „Zbie-
ramy na operację dziecka, potrzebu-
jemy jeszcze kilku milionów, pomo-
żesz?”. Nie wiemy, czy tak wyglądają 
prośby do piłkarza i korespondencja 
z niektórymi roszczeniowymi fanami, 
ale przecież może tak być. Niepraw-
daż?! I jak wybrać tych, którym się 
pomaga? Nie da się dołożyć każde-
mu, więc co by się nie zrobiło, będzie 
źle. A później jeden kretyn z drugim 
obsmaruje, zwyzywa od najgorszych, 
zmiesza z błotem.   

Nie o tym miał być jednak ten felie-
ton. Gdy po raz pierwszy usłyszeliśmy 
informację, o której zaraz będzie 

więcej, na chwilę (nawet długą) 
zamieniliśmy się w Janusza Wójcika 
w najlepszej formie. Trzeba wam 
wiedzieć, że „Wujo” gdy wchodził do 
szatni w przerwie piłkarskiego meczu 
w momencie, gdy jego zespół zbierał 
lanie od przeciwników, k…y leciały 
jedna za drugą. Przekleństwa nie były 
nawet przecinkami w zdaniach, lecz 
płynęły z jego ust jednym ciurkiem. 
Staliśmy się na chwilę Antonim Sło-
nimskim (gdzie nam do niego) potra-
fiącym podobno rzucać mięsem przez 
ponad dwie minuty i ani razu przy tym 
nie powtarzając wulgaryzmu. 

Trudno było nam zachować spo-
kój, gdy wśród wielu informacji o 

tym, że jedni w obliczu epidemii 
bezinteresownie pomagają drugim, 
dogrzebaliśmy się do apelu ojca 
Tadeusza Rydzyka. Wiecie, to ten 
najbardziej znany redemptorysta 
w tej części świata, nawoływał o 
wsparcie założonych przez siebie 
mediów. Podczas gdy jedni ruszali na 
poszukiwania maseczek, ochronnych 
rękawic czy kombinezonów niczym 
mityczny Jazon po złote runo, ojciec 
Tadeusz prosił o datki na swoje 
medialne imperium, bo jak pisał w 
apelu „Przed pandemią koronawi-
rusa ofiary składane na te media, 
starczały skromnie od pierwszego do 
pierwszego. Teraz, gdy zakłady pracy 
spowalniają działalność, a więc i 
zarobki mogą być mniejsze, boimy 
się o istnienie Radia Maryja, Telewi-
zji Trwam, Naszego Dziennika. Czy 
możemy na to pozwolić przy morzu 
mediów liberalno-lewicowych”. Ożeż 
k…a, o co tu chodzi?! Zauważyliście, 
że dzisiaj jakoś częściej niż zwykle 
cisną nam się na usta przekleństwa, 
ale i opisywane sytuacje są nadzwy-
czajne. To są chwile, gdy nie wiemy, 
co napisać. Bezradność miesza się 
z wściekłością. Tupet, bezczelność, 
hucpa to słowa nijak mające się do 
apelu zakonnika. Szybciej na nartach 
pojeździcie na Malediwach, niż my 
znajdziemy odpowiednie określenie 
na postawę ojca Rydzyka. Może 
napotkany przez niego na toruńskiej 
ulicy bezdomny sprezentuje mu May-
bacha, którego potem opchnie na 
jakimś otomoto i dzięki temu radio, 
telewizja i gazeta jakoś przetrwają.    

Teraz z innej beczki. Łatwiej słońce 
wskazać na ostatnio coraz częściej 
bezchmurnym niebie, niż najlepsze 
inicjatywy, które Polacy na pęczki 
wymyślają, pomagając szpitalom. 
Maseczki to dziś towar bardziej po-
szukiwany niż rajtuzy i kawa razem 
wzięte w PRL-u. Nie chcemy odlecieć 
z porównaniami, ale tak jest. Nie 
przesadzimy, gdy napiszemy, że teraz 
cała Polska szyje maseczki. Nawet 
uchodźczynie (w dobie psycholożek i 
innych socjolożek, chyba tak powinni-
śmy napisać) z Czeczenii. To ta historia 
spowodowała, że zaszkliły nam się 
oczy. Kiedyś one potrzebowały po-
mocy w znalezieniu swojego miejsca 
na Ziemi i zakotwiczyły nad Wisłą. 
Teraz chcą się odwdzięczyć krajowi, 
który je przygarnął. No więc szyją 
maseczki i zbierają na to fundusze. Ta 
opowieść przywraca wiarę w ludzi. 
W obecnych czasach chcielibyśmy 
napisać jak każda. Ale nie możemy.         

Tomasz Piasecki 

FAKTY

Hucpa w czasach zarazy 
Macie tak, że w pewnych sytuacjach dłonie same składają wam 
się w pięści i chcecie nimi bezradnie napieprzać w ścianę? My 
tak mamy. Albo przeżywacie chwile, że oczy mimowolnie zacho-
dzą łzami? Też tak mamy. Ostatnio jakoś częściej niż zwykle. 
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Opracowanych zostało kilkanaście 
punktów, m.in. o uruchomienie dotacji 
celowej na utrzymanie miejsc pracy dla 
pracodawców, wdrożenie procedury 
zawieszenia spłat wszystkich kredytów 

na minimum 6 miesięcy, zawieszenie 
spłaty wymaganych rat kredytów (rata 
kapitałowa i odsetkowa), opłat leasin-
gowych i wynajmu długoterminowego 
na okres co najmniej 3 miesięcy. Zespół 

postuluje również zwolnienie przed-
siębiorców z opłacania składek ZUS 
za okres pandemii COVID-19 (także za 
pracowników), możliwość odroczenia 
terminu płatności czy też rozłożenie na 

raty opłat podatkowych, m.in. VAT, po-
datku dochodowego, od nieruchomości 
czy transportu. Pojawiły się też pomysły 
finansowanego przez ZUS zwolnienia 
lekarskiego w wysokości 80% wyna-
grodzenia, obniżenie cen lub całkowite 
zniesienie opłaty za media (w tym: 
woda, ścieki, energia cieplna, energia 
elektryczna, gaz, itp.). Wszystko dlate-
go, że obiekty czy atrakcje turystyczne 
są nieczynne. 

SCB

Wsparcie dla turystyki
Zespół powołany przez marszałka województwa dolnośląskiego do koordynowa-
nia prac w zakresie turystyki ze skutkami wywołanymi przez koronawirusa złożył 
ważny postulat do władz Dolnego Śląska. 
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Najpierw ważne infor-
macje z zeszłego tygodnia 
o nowych zasadach bezpie-
czeństwa wprowadzonych 
przez rząd. Zdajemy sobie 
sprawę, że większość z 
was już o nich słyszała, ale 
nie zaszkodzi powtórzyć 
ostrzeżeń. Jeśli zajdzie taka 
potrzeba, będzie informa-
cje „tłuc” do znudzenia. Dla 
dobra nas wszystkich. 

O czym powinniście wie-
dzieć? Wprowadzono nowe 
zasady bezpieczeństwa, 
w tym ograniczenie w 
przemieszczaniu się, ale tu 
ważna uwaga obowiązek 
pozostania w domu nie do-
tyczy dojazdu do pracy czy 
załatwiania koniecznych, 
codziennych spraw. Takich 
jak zrobienie zakupów, 
kupno lekarstw czy opieki 
nad bliskimi. Chodzi o to, 
żeby Polacy wzajemnie 
nie zarażali się koronawi-
rusem. 

Do 11 kwietnia włącz-
nie nie będzie można się 
swobodnie przemieszczać 
poza celami bytowymi, 
zdrowotnymi i zawodowy-
mi. Obostrzenie nie dotyczy 
kilku rzeczy. Warto o nich 
wiedzieć. 

Jeśli jesteś pracowni-
kiem, prowadzisz swoją 
firmę, czy gospodarstwo 
rolne, masz prawo doje-
chać do swojej pracy. Masz 
również prawo udać się 
po zakup towarów i usług 
związanych ze swoją zawo-
dową działalnością.

Jesteś wolontariuszem 
i działasz na rzecz walki z 
koronawirusem i pomagasz 
potrzebującym przebywa-
jącym na kwarantannie lub 
osobom, które nie powinny 
wychodzić z domu, możesz 
się przemieszczać w ra-
mach tej działalności.

Możesz się przemiesz-
czać, aby zrobić niezbędne 
zakupy, wykupić lekarstwa, 
udać się do lekarza, opie-
kować się bliskimi, wypro-
wadzić psa.

Niezwykle istotne. Prze-
mieszczać się możemy je-
dynie w grupie do dwóch 
osób. Obostrzenie to nie 
dotyczy rodzin. W autobu-

sie może natomiast przeby-
wać tyle osób, ile wynosi 
połowa miejsc siedzących. 
Cały czas apelujemy, jeśli 
nie musicie wychodzić, zo-

stańcie w domu. Tak będzie 
lepiej. 

Wróćmy do naszego re-
gionu. Osoby przebywają-
ce w wałbrzyskim szpitalu, 

u których stwierdzono za-
każenie koronawirusem, 
to dwie kobiety i trzech 
mężczyzn. Dwoje z nich 
to mieszkańcy powiatu 

wałbrzyskiego w średnim 
wieku. Natomiast pozostali 
pacjenci trafili do Wałbrzy-
cha z innych miejsc regio-
nu. Stan wszystkich lekarze 

określają jako dobry. To 
dane na godz. 10:00 w po-
niedziałek, 30 marca. 

Inna zła wiadomość doty-
cząca medycznej placówki 
w Wałbrzychu jest taka, że 
lekarze i obsługa medyczna 
dwóch oddziałów nasze-
go szpitala – intensywnej 
terapii i płucnego, będzie 
musiała odbyć kwarantan-
nę. Razem to kilkanaście 
osób, którzy mieli stycz-
ność z lekarzami szpitala 
przy ul. Grabiszyńskiej we 
Wrocławiu, gdzie jest wiele 
przypadków zachorowań 
na COVID-19. To, że grupa 
wałbrzyskich medyków na 
jakiś czas zostanie wyłą-
czona z pracy, nie oznacza 
paraliżu szpitala. Wszystkie 
oddziały pracują zgodnie z 
planem. 

O szpitalu Sokołowskie-
go nie zapominają gminy 
powiatu wałbrzyskiego, 
odpowiadając tym sa-
mym na apel prezyden-
ta Wałbrzycha Romana 
Szełemeja. Wiadomo, że 
Głuszyca oraz Szczawno-
-Zdrój przekażą po 50 tys. 
zł dla szpitala. Pieniądze 
te prawdopodobnie zosta-
ną przekazane na kupno 
respiratora. Kwotę 25 tys. 
zł pomocy zadeklarowała 
ponadto gmina Mieroszów 
z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu ochronnego – ma-
seczek, kombinezonów i 
gogli. Ponadto zgodnie z 
decyzją władz Wałbrzycha 
seniorzy otrzymają w mie-
ście bezpłatnie maseczki 
wielokrotnego użytku. Bę-
dzie ich kilkanaście tysięcy.  

Na apele o pomoc od-
powiedziała też Wałbrzy-
ska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna „INVEST-PARK” 
przekazując po 50 tys. zł 
na pogotowie ratunkowe 
w Wałbrzychu i Opolu. To 
dwa miasta, gdzie wał-
brzyska strefa działa naj-
prężniej i to właśnie do 
placówek działających w 
tych miejscach zarząd spół-
ki zarządzającej terenami 
strefowymi postanowił w 
pierwszej kolejności skie-
rować pomoc.    

Tomasz Piasecki 

Koronawirus – raport tygodnia 
Pięcioro pacjentów zakażonych koronawirusem przebywa obecnie w wał-
brzyskim szpitalu (stan na godz. 14:00 w poniedziałek). Ich stan lekarze 
określają jako dobry. Kilkanaście innych osób czeka na wykonanie testów. 
Jak co tydzień podajemy kompleksowe informacje o pandemii w regionie.  
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 »Niezwykle istotne jest to, że przemieszczać 
się możemy jedynie w grupie do dwóch osób
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Warto zapoznać się z akcją 
zaproponowaną przez Dolno-
śląską Organizację Turystyczną 
pod tą właśnie nazwą. Cel jest 
oczywisty – wsparcie branży 
turystycznej przez sprzedaż 
voucherów m.in. na usługi 
hotelarskie, gastronomiczne, 

udział w zorganizowanych 
wycieczkach lub imprezach. 
Bilet kupujecie teraz, a bę-
dziecie mogli go zrealizować 
po wygaśnięciu epidemii ko-
ronawirusa. 

Z voucherem turystycznym 
odwiedzisz też Zamek Książ 

po kwarantannie! Obiekt, 
jako jedna z największych 
atrakcji turystycznych Dol-
nego Śląska, dołączył do 
projektu wspieranego przez 
marszałka województwa. 
Oferta zamku w Wałbrzychu 
pojawiła się już w odpo-

Z voucherem pomożesz, 
a potem pozwiedzasz 

Kto by nie chciał wrócić do normalności?! Wyjść do knajpki, spotkać się ze zna-
jomymi, pozwiedzać fajne miejsca. Cieszą nas kolejne pomysły, które chociaż 
odrobinę przybliżają nas do rzeczywi-
stości po kwarantannie. Jak choćby 
„Voucher Turystyczny”.  
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- Cały świat jest zalewany in-
formacjami na temat koronawiru-
sa, który z oczywistych względów 

jest teraz tematem numer jeden. 
My postanowiliśmy podzielić się 
efektami prac na boisku. Może w 

obliczu całych otaczających nas 
wydarzeń nie jest to najważniej-
sze, ale życie w pewnych jego 

obszarach biegnie dalej – mówią 
przedstawiciele klubu.

Płyta boiska ma być przygo-
towana na start rozgrywek. 
Fakt, że i te się opóźniają, 
to i prace nad poprawieniem 
jej jakości wykonywane były 
z dużą starannością. Po ich 
zakończeniu murawa stadionu 
będzie jedną z lepszych do 
grania w mieście.

SCB

Boisko Gwarka zyskuje na wyglądzie
Prawie cały sportowy świat zatrzymał się w miejscu. Życie toczy się w 
sposób potocznie nazywany trybem awaryjnym, ale w takich chwilach 
cieszyć się trzeba także z tak drobnych rzeczy, jakimi podzielili się 
włodarze Gwarka Wałbrzych.
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 » Zamek Książ dołączył do akcji „Voucher Turystyczny”   wiedniej kategorii na stronie 
www.voucherturystyczny.pl. 
Możecie tam zapoznać się ze 
szczegółami. 

Książ oferuje zakup biletu 
na dzienne zwiedzanie nie 
tylko samego zabytku, ale 
również położonej niedaleko 
Palmiarni. Jeśli chcecie pomóc 
branży turystycznej, warto by-
ście już dziś kupili voucher. Z 
przygotowanej oferty dowie-
cie się, jak wyjątkowe atrakcje 
czekają na stęsknionych za 
normalnością i zmęczonych 
kwarantanną. 

– Do udziału w akcji za-
chęcamy członków Lokal-
nej Organizacji Turystycznej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Zamek, gdzie mieści się tak-
że siedziba LOT AW, zdaje 
sobie sprawę, że w tak trud-
nych czasach, które bran-
żę turystyczną, hotelarską 
i gastronomiczną dotykają 
najbardziej, ważne jest spo-
łeczne, regionalne wsparcie 
– wyjaśnia Anna Żabska, 
prezes zarządu Zamku Książ 
w Wałbrzychu oraz prezes 
LOT AW.

Dodatkowo do oferty vo-
uchera turystycznego Książ 
zgłosił także bilet Explo-
re Wałbrzych obejmujący 
zwiedzanie czterech naj-
ważniejszych atrakcji miasta 
(Książa, Palmiarni, Starej 
Kopalni i Muzeum Porcela-
ny), który jest ważny przez 
cały rok. 

ToP
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Wojsko na ulicach 
Budynek po gimnazjum nr 3 przy ul. Skargi w Wał-
brzychu trafi w ręce Skarbu Państwa. Następnie 
rozgoszczą się tam „terytorialni”. Tak zadecydo-
wali miejscy radni.
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 » Kilkuset „terytorialsów” stacjonować będzie w Wałbrzychu 

Odpady, których nie można zbierać 
w odpowiednio oznaczonych 
kolorystycznie pojemnikach, 
ani przekazywać do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów, 

np. zużyte pampersy, woreczki od 
odkurzacza, zepsute mięso, papierosy 

i niedopałki, odchody zwierzęce, 
stłuczka szklana, należy gromadzić 
w pojemnikach przeznaczonych na 

odpady zmieszane.

W zabudowie jednorodzinnej do 
gromadzenia popiołu przyjmuje się 

worki koloru szarego.
W zabudowie wielorodzinnej do 
gromadzenia popiołu rozstawione 

zostaną metalowe pojemniki w kolorze 
czarnym oznaczone napisem „Popiół”.

Popiół, 
żużel 
z palenisk 
domowych.

Trawa,
odpady 
zielone

Czego nie należy 
wrzucać

popiół odpady zielone

ODPADY ZMIESZANE
POJEMNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ 
PRZY NIERUCHOMOŚCIACH 

POZOSTAŁE ODPADY OPAKOWANIOWE

Co należy wrzucać
• puste butelki plastikowe po kosmetykach

i środkach czystości (np. po szamponach, płynach),
• plastikowe opakowania po żywności 

(np. kubki po jogurtach, margarynach),
• folie i torebki z tworzyw sztucznych,
• czyste karnistry plastikowe,
• opakowania wielomateriałowe typu tetrapak 

(kartony po płynnej żywności) powinny być 
opróżnione,

• opakowania stalowe i aluminiowe 
(puszki, pudełka, folie itp.).

• opakowań po medykamentach,
• opakowań i butelek po olejach i smarach,
• puszek i pojemników po farbach 

i lakierach,
• opakowań po środkach chwasto- 

i owadobójczych
• butelek typu PET

Odbiór raz w tygodniu 
w miesiącach od 

października do kwietnia.

Odbiór nie rzadziej niż  
raz na dwa tygodnie 

od kwietnia do listopada.

POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK
W DNIACH:
6, 13 ,20 ,27 STYCZNIA 2020 r.oraz  3 ,10, 17 LUTEGO 2020 r.
4, 11, 18, 25 STYCZNIA 2021 r. oraz 1, 8, 15 LUTEGO 2021 r.
Zbiórka prowadzona będzie w formie „wystawki”. Podczas 
akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki 
pozbawione wszelkich ozdób. Odbiór choinek dokonywany 
będzie tylko z terenów nieruchomości objętych gminnym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Choinki należy wystawiać przy pojemnikach na odpady.

Przeterminowane leki zanieś do apteki.

PAPIER  
POJEMNIK KOLORU NIEBIESKIEGO

Co należy wrzucać
• gazety,
• książki i inny papier,
• tekturę,
• worki papierowe,
• ścinki drukarskie.

• opakowań z jakąkolwiek zawartością, 
lakierowanego lub foliowanego papieru  
z folderów reklamowych,

• tapet,
• kalki,
• zatłuszczonego papieru.

Bardzo ważne jest, żeby makulatura nie 
była mokra (wilgotność to istotny parametr 
jej jakości) oraz, aby razem z papierem nie 

trafiły do pojemnika żadne zanieczyszczenia 
mechaniczne (np. metale, szkło, tekstylia, 
piasek), chemiczne (np. kleje, farby) czy 

mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).

BUTELKI PET
POJEMNIK KOLORU ŻÓŁTEGO

Co należy wrzucać
• puste butelki plastikowe po różnych napojach  

typu PET.

• opakowań po medykamentach,
• opakowań i butelek po olejach i smarach,
• puszek i pojemników po farbach  

i lakierach,
• opakowań po środkach chwasto-  

i owadobójczych.

Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były względnie 
czyste, ale drobne zanieczyszczenia zawartością 
im nie zaszkodzą. Podstawową zasadą dotyczącą 

wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest
ZGNIATANIE!

Dzięki zgniataniu zmniejszamy objętość odpadów  
i więcej się ich zmieści w pojemniku!

SZKŁO
POJEMNIK KOLORU ZIELONEGO

 
Co należy wrzucać

• butelki szklane,
• słoiki,
• opakowania szklane po przetworach,
• szkło po dodatkach używanych w kuchni  

(majonez, musztarda),
• butelki po napojach (soki, woda, alkohol)  

oraz uszkodzone ich części.

• szkła płaskiego (szyby okienne  
i samochodowe),

• szkła zbrojonego,
• luster,
• szklanek, kieliszków,
• szkła kryształowego,
• naczyń żaroodpornych,
• ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, 

doniczki, miski),
• żarówek, świetlówek,
• kineskopów, szklanych opakowań 

farmaceutycznych i chemicznych  
z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były 
względnie czyste, ale drobne zanieczyszczenia 

zawartością im nie zaszkodzą.

Czego nie należy 
wrzucać

Czego nie należy 
wrzucać

Czego nie należy 
wrzucać

W zabudowie 
jednorodzinnej 
do gromadzenia 

papieru przyjmuje 
się worki koloru 

niebieskiego

W zabudowie 
jednorodzinnej 
do gromadzenia 

butelek PET przyjmuje 
się worki koloru 

żółtego

W zabudowie 
jednorodzinnej 
do gromadzenia 
szkła przyjmuje 
się worki koloru 

zielonego

worki na odpady selektywnie zebrane dostarcza firma Alba Dolny Śląsk Sp.z.o.o – worki w ilości limitowanej

INSTRUKCJA
SEGREGACJI
ODPADÓW

Czego nie należy 
wrzucać

popiół odpady zielone

ODPADY ZMIESZANE

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK

Przeterminowane leki zanieś do apteki.

Czego nie należy 
wrzucać

popiół odpady zielone

www.rewolucjasmieciowa.walbrzych.eu

ODPADY ZMIESZANE

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK

Przeterminowane leki zanieś do apteki.

Miasto przekazało nierucho-
mość zabudowaną położoną 
przy ul. Piotra Skargi 47-49. 
Poza czterokondygnacyjnym 
budynkiem, Wałbrzych przeka-
zał przylegający do niego teren 
znajdujący się za budynkiem, 
a także niezagospodarowane 
stare ogrody działkowe. 

- Znajdzie tu swoje miejsce 
siedziba Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. Zabiegaliśmy o to od lat 
i wreszcie są efekty. Myśleliśmy 
o innych lokalizacjach, ale osta-
tecznie wspólnie wybraliśmy 
ten obiekt – informuje prezy-
dent Roman Szełemej. 

W tym miejscu ma powstać 
batalion WOT, który będzie 
częścią brygady formowanej 
we Wrocławiu. Pierwsi żołnie-
rze pojawią się w Wałbrzychu 
prawdopodobnie w 2021 roku. 
Docelowo będzie ich dość dużo, 
bo mowa o grupie około 700 
osób i blisko 50 żołnierzach 
zawodowych.

- Od 4 lat jestem zaanga-
żowany w tworzenie i formo-
wanie WOT-ów. W przyszłym 
roku będziemy przygotowywać 
obiekt, by mógł spełniać nasze 
oczekiwania, a do połowy 
2022 roku przeprowadzimy 
szkolenia – podkreśla płk Ar-
tur Barański, dowódca 16. 
Dolnośląskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej

Jak zapewnia prezydent 
Szełemej, obecność wojska w 
Wałbrzychu może przynieść 
wiele pozytywnych skutków. 
Nie dość, że ma pełnić funk-
cję stabilizacyjną, to ma słu-
żyć pomocą mieszkańcom i 
w sytuacjach zagrożenia, czy 
sytuacjach kryzysowych, obec-
ność kilkuset mundurowych z 
pewnością zwiększy poczucie 
bezpieczeństwa wśród miesz-
kańców.

Od początku budowy forma-
cji wnioski o służbę w WOT zło-
żyło już ponad 45 tys. polskich 
obywateli. Wciąż na terenie 
całego kraju można składać 
wnioski o powołanie do służby. 
Można to zrobić osobiście w 
Wojskowej Komendzie Uzupeł-
nień lub wypełniając formularz 
na portalu e-PUAP.

Wojska Obrony Terytorialnej 
funkcjonują jako odrębny rodzaj 
sił zbrojnych od początku 2017 
roku. Docelowa liczebność for-
macji to 53 tys. żołnierzy w 17 
brygadach (po jednej w każdym 
województwie i dwie na terenie 
Mazowsza). Głównym zada-
niem WOT jest przeciwdziała-
nie skutkom kryzysów i klęsk 
żywiołowych, uzupełnianie i 
wspieranie służb ratowniczych, 
a w razie wojny współdziałanie 
z wojskami operacyjnymi.

SCB
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Jak Pani ostatnio sypia? 
- Słabo, praktycznie wcale. 

Problemy i pytania związane 
z epidemią nie pozwalają mi 
zasnąć.

Pytam, bo rozbawiły 
mnie niedawno memy. Po 
dwóch tygodniach odra-
biania z dziećmi lekcji w 
domu, wyglądają na nich 
jak zombie.  

- Ja mam to szczęście, że 
moja nastoletnia córka jest 
samodzielna i na tyle odpo-
wiedzialna, że daje sobie radę 
sama z lekcjami. 

Widząc takie obrazki, 
jeszcze bardziej doceniam 
pracę nauczycieli, a Pani?  

- Zawsze doceniałam pracę 
nauczycieli, zwłaszcza tych 
aktywnych, zaangażowanych, 
wychodzących poza schematy, 
umiejących zjednać sobie mło-
dzież i namówić ich do działań 
niestandardowych.

Teraz poważnie. Jako wi-
ceprezydent miasta odpo-
wiada Pani za oświatę, więc 
jak z tą edukacją jest u nas 
w obliczu pandemii?  

- Szczerze? Ciężko, bardzo 
ciężko. Ministerstwo przerzu-
ciło ogrom zadań na najniższy 
szczebel, czyli dyrektorów i 
nauczycieli. Wprowadzone 
rozporządzenia są w wielu 
miejscach niejasne, pozo-
stawiają swobodę interpre-
tacyjną, istnieją problemy 
proceduralne i niedociągnięcia 
organizacyjne po stronie rzą-
dowej. Narzuconych zadań 
nie ma też jak realizować z 
powodu braku sprzętu i możli-
wości technicznych. Pan mini-
ster zdaje się zapomniał np. że 
nie ma jeszcze w naszym kraju 
prawa, które nakazuje wprost 
rodzicowi, uczniowi posiada-
nie komputera czy dostępu 
do internetu. Wydanie rozpo-
rządzenia o zdalnej nauce nie 
rozwiąże natychmiast wszyst-

kich problemów, a przekaz 
mówiący o tym, że aż 92% 
szkół radzi sobie z tego typu 
nauczaniem, a trudności są 
przejściowe, pozostawię bez 
komentarza. 

Jakie są największe pro-
blemy ze zdalnym naucza-
niem?

- W zeszłym tygodniu był 
dzień, że rano serwery elek-
tronicznych dzienników nie 
wytrzymały przeciążenia i w 
całym kraju padły e-dzien-
niki, które stały się kanałem 
zdalnego kontaktu szkoły z 
uczniami i rodzicami. Prze-
pustowość sieci jest ograni-
czona, jej rozbudowy trwają, 
ale jak na razie to ciągle stan 
daleki od oczekiwanego. Cóż, 
można się było tego spodzie-
wać, skoro przez lata nikt nie 
pochylił się nad problemem 
stworzenia profesjonalnej 
sieci edukacyjnej. 

Jak często dostaje Pani 
sygnały, że uczniowie nie 
mają dostępu do kompute-
rów, internetu, że wieszają 
się serwery, że nie działają 
mobidzienniki? Jak radzą 
sobie szkoły? 

- Od zeszłego poniedziałku 
dyrektorzy poszczególnych 
placówek robili rozeznanie 
odnośnie sprzętu i możliwości 
technicznych, tak aby przygo-
tować się do nauczania onli-
ne. Na podstawie zebranych 
danych wraz z nauczycielami 
przedmiotów opracowywali 
zasady na czas nauki zdal-
nej, ustalali zwłaszcza kwe-
stie związane z ocenianiem, 
formą kontaktu, możliwości 
indywidualnych konsultacji. 
Trzeba przecież, przy takiej 
formie nauczania, uwzględ-
nić możliwości percepcyjne, 
techniczne, organizacyjne, jak 
i zdrowotne każdego ucznia. 
Nie można nikogo wykluczyć, 
o nikim zapomnieć.

Nauczyciele mówią, że 
nauka w domu to fikcja. 
Zgadza się Pani z takim 
poglądem? 

- Oficjalnie oświadczam, 
a raczej potwierdzam to, co 
obserwujemy od kilku dni 
– nauczanie zdalne, domo-
we, które ma w założeniu 
realizować podstawę pro-
gramową przy jednoczesnej 
pracy zdalnej rodziców na 
cały etat, jest fikcją. Niczym 
innym jak zaklinaniem rze-
czywistości.

Możliwe, że wkrótce 
lekcje będą odbywały się 
online, coś jak wideokon-
ferencje? 

- Tak, takie formy są już u 
nas testowane w niektórych 
szkołach. Nauczyciele wspo-
magają się np. Discordem czy 
Microsoft Teams, czyli tymi 
narzędziami i usługami, które 
służą pracy zespołowej. Pra-
cujemy nad dostępem do do-
datkowej platformy – oprócz 
rekomendowanych przez mi-
nisterstwo – zapewniającej 
korzystanie z atrakcyjnych 
dla uczniów narzędzi i pro-
gramów.

Egzaminy ósmoklasistów 
nie są zagrożone?

- Z ogromnym niepokojem 
wysłuchałam wypowiedzi 
pana ministra, że odbędzie się 
próbny egzamin ósmoklasisty 
oraz egzaminy maturalne. 
Arkusze już wkrótce będą do-
stępne na stronie CKE, ucznio-
wie mają je pobrać, wypełnić 
i przekazać do sprawdzenia 
swoim nauczycielom. I o ile 
jestem w stanie wykazać się 
zrozumieniem dla decyzji od-
nośnie matur, upór wobec eg-
zaminu ósmoklasisty wydaje 
się śmieszny wobec powagi 
sytuacji. 

Lepiej byłoby przyznać, 
że nie da się tego egzaminu 
przeprowadzić? 

-  Zdecy-
dowanie! 
Wyjść 
i  po -

wie-
dzieć, 
że nie ma 
tak naprawdę żadnej 
uzasadnionej przesłanki, 
która nie pozwalałaby 
panu ministrowi odwołać 
w tym roku organizację 
egzaminu ósmoklasi-
sty. Przecież z uwagi 
na panującą obecnie 
sytuację wielu mło-
dych ludzi nie ma 
szans na rzetelne 
przygotowanie się 
do tego egzaminu. 
Strach, niepewność 
odnośnie przyszło-
ści, izolacja w domu, 
to są prawdziwe problemy, 
z jakimi borykają się dzieci i 
młodzież tu i teraz. Zakończmy 
tę farsę i przyznajmy, że w 
obecnych warunkach CKE nie 
ma możliwości technicznych i 
organizacyjnych na przepro-
wadzenie tego egzaminu! 
Niech podstawą przyjęć do 
szkół ponadpodstawowych 
będzie średnia ze świadectwa 
ukończenia szkoły podstawo-
wej. Cóż takiego się stanie?

Co z maturami? Powinny 
odbyć się zgodnie z pla-
nem? 

- Na razie wszystko wska-
zuje na to, że tak. Tutaj mamy 
sytuację znacznie bardziej 
skomplikowaną, gdyż jest to 
jeden z ważniejszych życio-
wych egzaminów, decydujący 
niejednokrotnie o dalszym 
życiu zawodowym, który roz-
łożony jest w czasie i trwa 

przez wiele dni. Czekamy na 
wytyczne ministerstwa, które 
będziemy oczywiście realizo-
wać. Pewnym światełkiem w 
tunelu jest jednak informacja, 
że międzynarodowa matura 
została w tym roku odwo-
łana. Decyzja ta została już 
oficjalnie ogłoszona przez 
International Baccalaureate, a 
w wypowiedzi uzasadniającej 
wskazano, że czyni się to z 
uwagi na powagę sytuacji, a 
uczniowie zostaną ocenieni na 
podstawie otrzymanych wcze-
śniej stopni oraz przesłanych 
materiałów. Mam nadzieję, 
że i u nas okoliczności zmuszą 
władze do refleksji, że nie 
warto w obliczu pandemii 
narażać młodych ludzi na do-
datkowy stres związany z nie-
wiadomą odnośnie sposobu i 
trybu organizacji egzaminów 
maturalnych.

Ma Pani skutecz-
ny pomysł na to, 
żeby akcja #Zo-
stań w domu nie 
zbrzydła niko-
mu? Codzien-
ne, te same i 
wielogodzinne 
czynności pod 
jednym da-
chem, mogą 
wywoływać 
frustrację?    
- Pewnie tak. 
Dla niektórych 

te pierwsze 
d w a 

t y -

g o -
d n i e 

okazały 
s ię bar-

dzo trudne, 
a przed nami 

kolejne 2-3 
tygodnie. Oby 

tylko tyle. Pole-
cam oczywiście 
przeczytanie 
tych wszyst-
k i ch  ks ią -
żek, które 
kupiliśmy 
na czas 
przerwy/
urlopu, 
obe j -
r z e -
n i e 

tych seriali, których do tej 
pory nie zdążyliśmy obejrzeć 
oraz długie rozmowy z człon-
kami rodziny, na które tak 
rzadko mamy czas. Ogromną 
popularnością wśród moich 
znajomych cieszą się puzzle 
i tradycyjne planszówki. To 
także czas, który możemy 
wykorzystać na tzw. robótki 
ręczne, które pozwalają nam 
odkryć w sobie nowe talenty. 
Polecam także specjalną ofertę 
zdalną przygotowaną przez 
nasze instytucje kulturalne: 
wykłady, spotkania, spektakle, 
wystawy, relacje. Sama czasa-
mi tam zaglądam i przyznam, 
że jestem pod wrażeniem 
niektórych propozycji. Z kolei 
tym, którym brakuje ruchu, 
polecam zabawne filmiki tre-
ningowe Górnika Trans.EU czy 
MKS Aqua-Zdrój.

Rozmawiał Tomasz Piasecki 

ROZMOWA TYGODNIA

Nauczanie zdalne 
w domu jest fikcją 

Ciężkie chwile przeżywają uczniowie, nauczyciele, 
ale także ich rodzice. W nowej rzeczywistości, w 
której wszyscy muszą jakoś nauczyć się funkcjo-
nować, rozmawiamy z Sylwią Bielawską, wice-
prezydent Wałbrzycha, odpowiedzialną w mie-
ście za oświatę. 
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w domu jest fikcją 

Ciężkie chwile przeżywają uczniowie, nauczyciele, 
ale także ich rodzice. W nowej rzeczywistości, w 
której wszyscy muszą jakoś nauczyć się funkcjo-
nować, rozmawiamy z Sylwią Bielawską, wice-
prezydent Wałbrzycha, odpowiedzialną w mie-

 » - Z ogromnym niepokojem wysłuchałam wypowiedzi pana ministra, że 
odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty oraz egzaminy maturalne – 

mówi Sylwia Bielawska, wiceprezydent Wałbrzycha
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Pasjonat określił pew-
ne ramy, bo gdyby chciał 
kolekcjonować wszyst-
kie dostępne na rynku 
wagi, to chyba dostałby 
zawrotu głowy. A tak 
wiadomo, co kolekcjo-
nuje. – Robię to dla 
potomnych. Może 

brzmi patetycznie, 
ale tak właśnie 
jest. Chcę, żeby 
o tych urządze-
niach przyszłe 
pokolenia nie 
zapomnia ły, 
żeby mogły je 
zobaczyć  na 

żywo, a nie tylko 

w internecie – mówi z uśmiechem 
mieszkaniec Szczawna-Zdroju.    

Ireneusz Czajewski odkąd pamię-
ta, coś zbierał. Już jako właściciel 
firmy budowlanej znalazł kilkadzie-
siąt lat temu starą wagę. Leżała 
zardzewiała pod gruzami, a on 
pomyślał, że to przedmiot warty od-
restaurowania. I tak się zaczęła jego 
pasja. Jak wielu, co miesiąc jeździł 
na targ staroci do Świdnicy, żeby 
„wygrzebać” kolejny ciekawy eks-
ponat. W erze internetu zaczął też 
przeglądać portale aukcyjne. – Pa-
miętam, że początkowo na Allegro 
była strona, góra dwie z wagami, 
umieszczonymi w zakładce zabytki 
techniki. Teraz stron z rozmaitymi 
urządzeniami do ważenia jest kilka-
naście. Niby dużo, ale mnie jest już 
trudno znaleźć okaz, którego bym nie 
miał – podkreśla kolekcjoner. 

Dlatego, że jasno określił, co go 
najbardziej interesuje. Wagi stoło-
we, do 5 kg. I tylko takie zbiera. 
Ma ich już blisko 100. Głównie 
pochodzące z drugiej połowy XIX 
i początków XX w. Jest kilka z 
czasów powojennych. A 30 odre-
staurowanych, można powiedzieć 
takich reprezentacyjnych, ozdabia 
biuro firmy budowlanej miesz-
kańca Szczawna. Przeważnie są z 
żeliwno-stalowymi obudowami, 
ale jest też kilka białych kruków. 
Dwie wagi porcelanowe i jedna… 
drewniana. Co ciekawe, wszystkie, 
które udało się odrestaurować, 
działają. Mają odważniki, pięknie 
rzeźbione tarowniki. Gdyby tyl-
ko Ireneusz Czajewski zechciał, 
mógłby na nich położyć produkty 
i je zważyć. W piwnicy natomiast 
znajduje się kolejnych kilkadziesiąt 

eksponatów, czekających 
dopiero na odrestaurowanie. 

W kolekcji naszego roz-
mówcy są niemal wyłącznie 
polskie urządzenia i jeden 
rodzynek – waga angielska. 
Zapytacie dlaczego? Kiedyś 
w jakimś rosyjskim specja-
listycznym piśmie wycho-
dzącym w St. Petersburgu, 
Marek Sandecki, chyba naj-
bardziej w Polsce znany ko-
lekcjoner wag, odnalazł za-
pis, że najlepsze tego typu 
przyrządy robili… Polacy. 
Dodajmy, że produkowały 
je u nas – wtedy jeszcze 
pod zaborami – fabryki W. 
Hessa, J. Caudra, J. Sper-
linga. Urządzeń właśnie z 
tej ostatniej manufaktury 
najwięcej ma u siebie Irene-
usz Czajewski, który kiedyś 
gromadził też wagi aptekar-

skie, ale… wyrzucił ich ok. 20, bo 
skoncentrował się wyłącznie na 
tych stołowych. 

Uwierzycie, że można pasjono-
wać się urządzeniami, które od 
wieków podają „tylko” wagę? W 
handlu to „tylko” odgrywa jednak 
niebagatelne znaczenie. Wiedział 
o tym prawie 400 lat temu Francuz 
Gilles Roberval, konstruując wagę 
dźwigniową z szalkami na górze. 
Na jednej kładło się produkt, na 
drugiej odważnik i sprawdzano, 
czy się równoważą. Proste praw-
da? Dziś ekspedientka kładzie na 
elektronicznym urządzeniu jabłka 
lub orzeszki ziemne i z dokładnością 
do trzeciego miejsca po przecinku 
wie, ile ważą. Tylko nowoczesne 
urządzenia nie mają w sobie tego 
czegoś. Duszy.    

Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Hobby nie odmierza się na kilogramy 
Różne przedmioty można zbierać, ale żeby wagi?! No tak, nie dziw-
cie się specjalnie, to hobby jak każde inne. Ireneusz Czajewski ze 
Szczawna-Zdroju jest jednym z nielicznych w Polsce z tak bogatą 

kolekcją wag. Zbiera te stołowe do 5 kg, a ma ich prawie 100. 
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 » Imponująca kolekcja wag Ireneusza Czajewskiego

Wysokość dotacji celowej ze 
środków budżetu gminy wynosi 
do 50 % kosztów kwalifikowanych 

udokumentowanych fakturami 
lub rachunkami. Wnioski wraz z 
załącznikami należy składać od 31 

marca do 10 kwietnia 2020 roku 
w sekretariacie Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice, ul. Główna 132. 

Termin ten może ulec modyfikacji w 
przypadku niekorzystnego rozwoju 
pandemii. 

Prosimy o zapoznanie się z regula-
minem udzielania dotacji – zamiesz-
czonym na stronie internetowej UG 
w Starych Bogaczowicach. Formu-
larze zgłoszeń są do pobrania na 
stronie UG. Dodatkowe informacje 
można uzyskać także telefonicznie 
pod nr: 74 845 21 59.

SCB

STARE BOGACZOWICE 

Dołożą do wymiany ogrzewania
Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków 
na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza po-
przez trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym lub 
biomasie. 
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Pasjonat określił pew-
ne ramy, bo gdyby chciał 
kolekcjonować wszyst-
kie dostępne na rynku 
wagi, to chyba dostałby 
zawrotu głowy. A tak 
wiadomo, co kolekcjo-
nuje. – Robię to dla 
potomnych. Może 

brzmi patetycznie, 
ale tak właśnie 
jest. Chcę, żeby 
o tych urządze-
niach przyszłe 
pokolenia nie 
zapomnia ły, 
żeby mogły je 
zobaczyć  na 

żywo, a nie tylko 

Hobby nie odmierza się na kilogramy 
Różne przedmioty można zbierać, ale żeby wagi?! No tak, nie dziw-
cie się specjalnie, to hobby jak każde inne. Ireneusz Czajewski ze 
Szczawna-Zdroju jest jednym z nielicznych w Polsce z tak bogatą 

kolekcją wag. Zbiera te stołowe do 5 kg, a ma ich prawie 100. 

 » Kolekcjoner z jednym ze 
swych eksponatów
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Przecież nie każdy biega i nie 
każdy jeździ na rowerze. Dla osób 
o mniejszych wymaganiach sprzę-
towych przygotowano trasy #AC-
TIVE. To 20 km szlaków między 
gminami Głuszyca, Jedlina-Zdrój 
i Walim dedykowanych nie tylko 
rower zys tom i  b iegaczom,  a le 
również osobom uprawiającym 
nordic walking. Oznaczono na niej 
drogowskazy wraz z odległościami 

do największych atrakcji turystycz-
nych gmin.

Wędrując głuszyckimi trasami mijamy 
takie miejsca jak Cesarskie Skałki, Pałac 
Fabrykanta w Ogrodzie Jordanowskim 
czy stawy przy ul. Leśnej. Odcinki popro-
wadzą nas też z centrum miejscowości 
przez Soboń do Podziemnego Miasta 
Osówka oraz w drugą stronę przez ul. 
Dolną i Kolejową na Gomólnik Mały.

Red

My też, ale jeszcze musimy uzbroić się w cierpli-
wość, by wyprowadzić swoje rowerowe  „bestie” 
na leśne dukty. Gdy jednak unormuje się sytuacja z 
koronawirusem, warto wiedzieć, gdzie się wybrać 
na przejażdżkę. 

W jedlińskim Centrum 
Socjalnym znajdą się m. in. 
pomieszczenia biurowo-ga-
binetowe oraz doradczo-tera-
peutyczne, pomieszczenia do 
zajęć sportowo-rekreacyjnych 
i rehabilitacyjno-ruchowych. 
Znajdziemy tu też pomiesz-
czenia do zajęć grupowych, 

sanitariaty, a także sale wykła-
dowo-szkoleniowe. Budynek 
zostanie wyposażony w no-
woczesną kuchnię i jadalnię. 
Będą tam też pomieszczenia 
magazynowe. Warto podkre-
ślić, że przy budynku powstaje 
właśnie winda zewnętrzna, 
która ułatwi wejście, a wła-

ściwie wjazd do budynku 
osobom  starszym i niepełno-
sprawnym. 

Pr zebudowa s iedz iby 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
prowadzona jest w ramach 
projektu dofinansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-

nego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020. Prace mają zostać 

zakończone w połowie tego 
roku.              Red

CO W GMINACH PISZCZY / PROMOCJA

 » Tu powstanie nowoczesne Centrum Socjalne 

GŁUSZYCA

Z kijkami też można  
 » Wierzymy, że wkrótce wszyscy 
będziemy mogli przemierzać 
trasy #ACTIVE, również z kijkami

Mamy dla was małą zagadkę. Która gmina 
w regionie ma u siebie trasy rowerowe, or-
ganizuje imprezy dla biegaczy terenowych, 
a zimą zachęca do przyjazdu biegaczy nar-
ciarskich? Tak, macie rację, to Głuszyca. Ale 
co z resztą „sportowców”? 

Dla miłośników aktywnego 
wypoczynku w Mieroszowie 
do dyspozycji jest kilkana-
ście kilometrów ścieżek, tras 
rowerowych, którymi można 
praktycznie dotrzeć w każdy 
zakątek gminy. 

Podzielone są na różne pę-
tle o zróżnicowanym stopniu 
trudności. Dla początkujących 
(o ile będzie można swobod-
nie przekraczać granice) po-
lecamy malowniczą ścieżkę 
rowerową Golińsk – Nowe 

Siodło – Viznov – Starostin 
oraz zieloną trasę z Soko-
łowska do Mieroszowskich 
Ścian przez Mieroszów (26 
km). Dla bardziej wymaga-
jących przygotowane zostały 
oznakowane szlaki w Górach 
Suchych. Występujące w 
nich duże różnice wysoko-
ści między dolinami rzek 
i potoków a otaczającymi 
szczytami sprawiają, że po-
dróżując proponowanymi 
trasami trzeba włożyć dużo 

wysiłku w ich pokonanie. 
Nagrodą są jednak wspaniałe 
widoki, które rekompensują 
cały ten trud. Warta uwagi 
jest trasa czarna (17km) – z 
Sokołowska na Lesistą Wielką 
do Unisławia Śląskiego. Trasy 
można pokonać zarówno na 
rowerze, jak i pieszo, w wielu 
wypadkach pokrywają się 
one ze szlakami turystyczny-
mi PTTK.

Wiele z nich łączy się ze 
sobą pozwalając na dowol-

ną modyfikację konkretnej 
wycieczki o nowe atrakcje, 
także sąsiednich gmin. Wię-
cej o całym systemie tras, 

mapy, profile można znaleźć 
na www.strefamtbsudety.
pl. Tu warto wspomnieć o 
corocznych zawodach o Grand 

Prix MTB Mieroszowa oraz 
wyścigów dla pasjonatów 
enduro.

Red

ną modyfikację konkretnej mapy, profile można znaleźć Prix MTB Mieroszowa oraz 

 » Mieroszów to doskonałe miejsca jako 
punkt wypadowy dla miłośników MTB 
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JEDLINA-ZDRÓJ

Budowa idzie pełną parą  
W takich sytuacjach zawsze tak piszemy, żeby pod-
kreślić bardzo intensywne prace. Te konkretne wią-
żą się z gruntowną przebudową budynku Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju. W przebudo-
wanym obiekcie powstanie nowoczesne Centrum 
Socjalne. 

MIEROSZÓW

Tęsknicie do dwóch kółek? 
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Jak widział Wałbrzych i 
Stary Zdrój podróżnik przed 
dwustu laty? Zobaczcie sami...

Wałbrzych, 3 sierpnia 
1791

Ze Świdnicy prowadzi tu 
dobra droga, taka, jaką prze-
ważnie znajdować będziemy 
w tej okolicy. A okolica w 
typowo górskim stylu, malow-
niczo wiją się w dolinach pola 
uprawne, nierzadko wznoszą 
się od podnóża gór aż po 

same niemal szczyty, jakby 
ktoś dla wygody patrzącego 
rozścielił je na jakimś pulpicie. 
Jakże piękne pojawiają się na-
przemian zielone łąki, łagodne 
zbocza wzgórz, porośnięte 
lasem góry, nagie skalne blo-
ki, świeże źródełka i szumiące 
leśne potoki […]

Waldenburg, albo Wal-
lenburg, jak tutaj najczę-
ściej wymawiana jest ta 
nazwa, to małe otwarte 

miasteczko, które znie-
nacka wyłania się oczom 
podróżnego. Większość 
domów zbudowana jest 
z pruskiego muru, ale po-
między nimi pojawia się tu 
i ówdzie taki, którego nie 
powstydziłyby się i najpięk-
niejsze berlińskie ulice.

Kościół luterański zbudowa-
no według planów naszego 
radcy Langhansa, zbędne jest 
więc chwalenie go, ale chcę Ci 

go opisać, żebyś przynajmniej 
po części mógł podzielić ze 
mną przyjemność oglądania 
go. Już z zewnątrz budowla 
sprawia przyjemne wrażenie 
poprzez swą prostotę i wy-
ważone proporcje. Jedynie 
wieża, która nie została po-
stawiona wedle pierwotnego 
projektu lecz nieco skrócona, 
zaburza nieco wrażenie, a 
kula z kielichem na jej szczycie 
była z pewnością przewi-

dziana do znacznie wyższej 
budowli.

Wnętrze przywodzi od razu 
na myśl miejsce poświęcone 
modlitwie, prawdzie i ducho-
wi, a jego piękno nie wynika 
z bogactwa ornamentów, ani 
niczego, co przyciągałoby 
wzrok, kosztem zadumy i 
refleksji. Cała budowla ma 
kształt wydłużonego czworo-
boku, w którym 16 jońskich 
kolumn tworzy elipsę. Nad 

zwieńczeniem tych kolumn 
zamyka się płaskie sklepienie. 
[…] Wszystkie drewniane 
wykończenia pomalowane 
są białą farbą olejną. Organy 
umieszczono na zachodnim 
końcu, naprzeciw nich znaj-
duje się ołtarz (prosty muro-
wany stół, bez dodatkowych 
ozdób), nad nim zaś ambona. 
W całym kościele nie znajdzie-
my miejsca, z którego nie by-
łoby widać księdza, zaś jego 

HISTORIA NIEZNANA

Listy z podróży, czyli wieści 
sprzed dwóch wieków 

Panoszący się po świecie wirus zatrzymał nas w domach, a plany podróży 
– tych bliższych i tych dalszych – trzeba odłożyć na bliżej nieokreśloną przy-
szłość. Spróbujmy więc, zostając we własnym domu, odbyć podróż, zarówno 
w przestrzeni, jak i w czasie – do miejsc niby dobrze nam znanych, ale czy na 
pewno? 

 » Willa kupieckiej rodziny Treutlerów, którą autor listów uznał w 
1791 roku za najpiękniejszy budynek w Wałbrzychu / TU Berlin

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
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głos jest wszędzie słyszalny 
bez najmniejszego wysiłku. 

W doniesieniach z poświę-
cenia kościoła (które miało 
miejsce 24 listopada 1788 r.) 
podkreślano, że także katolic-
cy mieszkańcy miasta chętnie 
włączyli się w ponoszenie 
kosztów budowy, a kato-
licki proboszcz uczestniczył 
w uroczystościach. Zacny to 
przykład, że minęły już cza-
sy, kiedy luteranie musieli 
cierpieć ucisk, dopóki w roku 
1742 Fryderyk II nie zezwolił 
na budowę – drewnianego 
wówczas – domu modlitwy.

Najpiękniejszy dom prywat-
ny również powstał według 
planów Langhansa i należy 
do kupca, pana Treutlera, 
którego interesy są nie tylko 
najważniejsze w mieście, ale 
także należą do najbardziej 
poważanych na całym pogó-
rzu. Wszystko w tym domu 
świadczy o bogactwie i do-
brym smaku właściciela, nie-
które pokoje zdobi przednia 
kolekcja malarstwa i grafiki 
[…].

Waldenburg jest ze wszyst-
kich stron otoczony górami. 
Dla oka to czysta przyjemność, 
jednak dla mieszkańców oku-

piona całą masą niewygód. 
Sąsiedztwo wysokich gór po-
woduje, że lato trwa tutaj nie-
spełna trzy miesiące i nawet 
w najgorętsze dni wieczorami 
robi się zimno. Z owoców nie 
udaje się w tym klimacie pra-
wie nic, winogrona, gruszki 
i jabłka kiepsko dojrzewają i 
są kwaśne. Zboża w okolicy, 
przeważnie pszenica i owies, 
są jeszcze zielone. Len i groch 
dopiero kwitną.

Wałbrzych, 4 sierpnia 
1791

Odwiedziliśmy Altwasser 
(Stary Zdrój – przyp. red.). 
Po drodze mieliśmy okazję 
zobaczyć kopalnie węgla ka-
miennego. Nie odważyliśmy 
się jednak zejść do nich, jako 
że chcieliśmy jeszcze pokazać 
się przed licznymi zapewne 
gośćmi uzdrowiska, kopalnie 
zaś nie należą do miejsc, w 
których ubranie wizytowe ma 
szansę uchować się w dobrym 
stanie.

Wioska Altwasser poło-
żona jest niezwykle ma-
lowniczo w dolinie, przez 
którą przepływa strumień. 
Wprawdzie nie rozpościerają 
się tu takie zaskakujące wi-

doki, jak w Charlottenbrunn 
(Jedlina-Zdrój – przyp. red.), 
jednak miłośnik natury nie 
będzie miał powodów do 
narzekań, tym bardziej, że 
obecny właściciel, pan von 
Mutius zakładając liczne ale-
je i zacienione place zadbał o 
tych gości, którzy nie mogą 
bądź nie chcą robić dalekich 
spacerów.

Ponieważ żadne z tutej-
szych źródeł nie doczekało 
się jeszcze dokładnego opisu 
swoich chemicznych właści-
wości, chciałem wykonać tak 
wiele badań, na ile pozwalał 
mi ograniczony czas i mój 
niewielki zapas instrumen-
tów. Nakazałem napełnić 
duże butelki wodą z każdego 
ze źródeł i dobrze je uszczel-
nić. Aby przynajmniej orien-
tacyjnie określić zawartość 
wodoru, zapaliłem świecę 
i obserwowałem, w jakiej 
odległości od powierzchni 
wody zgaśnie jej płomień. 
Przy źródle Niederbrunnen 
udało mi się przeprowadzić 
mój eksperyment w spokoju, 
kiedy jednak rozpocząłem ba-
danie przy Friedrichsbrunnen, 
wokół zebrała się spora gru-

pa polskich dam i kilku męż-
czyzn, którzy podniesionymi 
głosami rozprawiali o czymś z 
naszym przewodnikiem. Ten 
próbował ich uspokoić, a w 
końcu powiedział do mnie: 
„Ci państwo martwią się, 
że chce pan jakimiś czarami 
skazić źródło.” Zapewne z 
kształtu mojej peruki wy-
ciągnęli wniosek, że jestem 
protestanckim duchownym 
i chcę coś takiego zrobić. 
Na szczęście pilnujący źró-
dła człowiek wyjaśnił, że 
jesteśmy lekarzami, którzy 
chcą zbadać właściwości 
zdrowotne wody. Z niemałym 
zdziwieniem towarzystwo 
obserwowało, jak płomień 
mojej świecy gaśnie, zanim 
jeszcze dotknął powierzchni 
wody. Niemożliwe jednak 
było wyjaśnienie im tego 
zjawiska, z podejrzliwością 
też traktowali moje zapew-
nienia, że dowodzi to sku-
teczności miejscowych wód. 
Wydało mi się, iż żadna z 
tych osób nie przyjechała tu 
w celu innym niż zabawa. A 
po temu okazji jest mnóstwo. 
Do wspólnych spotkań, gier 
i tańców urządzono piękną, 
przestronną salę, zaś do spa-
cerów okolica nadaje się – o 
czym już wspomniałem – wy-
jątkowo.

Johann Friedrich Zöllner, 
Briefe über Schlesien, Krakau, Wieliczka 
und Grafschaft Glatz auf einer Reise im 

Jahr 1791 geschrieben, Zweiter Teil, 
Berlin 1793, tłum. i opr. Jacek Drejer

HISTORIA NIEZNANA

głos jest wszędzie słyszalny 

 » Autor listów, Johann Friedrich Zöllner urodził się w 1753 roku w Neudamm, zmarł w 1804 
roku w Berlinie. Był znanym duchownym, reformatorem edukacji oraz masonem. Zöllner 
ukończył uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą, gdzie studiował filozofię i teologię. Po tym, 
jak osiadł w Berlinie został mianowany kapelanem w szpitalu klinicznym Charité, a później 
proboszczem Marienkirche. W 1788 roku został mianowany rektorem w Nicolaikirche. 
Zasłynął także jako autor licznych rozpraw i esejów. Interesowało go szczególnie kształcenie 
dorosłych i kształcenie ustawiczne w duchu późnego oświecenia / Ze zbiorów Muzeum 
Porcelany w Wałbrzychu

 » Kolorowana rycina autorstwa wałbrzyskiego artysty Wedela, przedstawiająca Stary Zdrój 
w połowie XVIII wieku / Ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
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W październiku 2018 roku 
zakończyła się realizacja pro-
jektu z udziałem finansowania 
unijnego oraz przy wsparciu z 
budżetu województwa dol-
nośląskiego. Chodzi o mo-
dernizację obiektów Filhar-
monii Sudeckiej w Wałbrzy-

chu. Wszystkie realizowane 
w ramach inwestycji prace 
były niezbędne dla osiągnię-
cia podstawowego celu – 
podniesienia jakości obecnej 
oferty muzycznej oraz wdro-
żenia nowej oferty kulturalnej 
instytucji. 

Zasadniczym założeniem 
przy modernizacji sali kon-
certowej było uzyskanie jak 
najlepszych parametrów 
akustycznych dla prezentacji 
muzyki symfonicznej. Dodat-
kowo, jako cel postawiono 
zapewnienie możliwości reali-
zacji w tej przestrzeni różnych 
innych gatunków muzycznych 
oraz spektakli teatralnych. 
Z radością i satysfakcją 17 
maja zeszłego roku w czasie 
uroczystego koncertu jubile-
uszowego z okazji 40-lecia Fil-
harmonii Sudeckiej widzowie 
mogli zobaczyć nową salę, a 
potem usłyszeć w niej „inne” 
dźwięki”.  

Ze wzruszeniem wysłucha-
liśmy wspomnień Józefa Wił-
komirskiego, obecnego tego 
wieczoru pierwszego dyrek-
tora i założyciela Filharmonii 
Sudeckiej, dyrygenta, kompo-
zytora, wiolonczelisty, wciąż 
aktywnego intelektualisty i 
erudyty, o czasach świetności 
instytucji pod jego kierow-
nictwem. – Mieliśmy wtedy 
za sobą pierwsze miesiące 
oswajania się z nowymi wa-
runkami – mówią pracownicy 
Filharmonii Sudeckiej. Odbyły 
się m.in. koncerty: skrzypka, 
Piotra Pławnera z II Koncertem 
skrzypcowym Karola Szyma-
nowskiego, czy Krzesimira 
Dębskiego i Anny Jurksztowicz 
z muzyką filmową. Publicz-
ność podziwiała Wielką Galę 
Muzyki Filmowej brawurowo 
poprowadzoną przez Bartosza 
Żurakowskiego, światową 
prapremierę „Żywiołów” Paw-
ła Pudło, błyskotliwy koncert 
klarnetowy Artie Shawa w 

wykonaniu Daniela Swobody, 
mega produkcję z Krzysztofem 
Cugowskim i Joanną Horodko 
w sali widowiskowo-sporto-
wej Aqua-Zdroju, oblegany 
koncert noworoczny z Grażyną 
Brodzińską, koncert bando-
neonisty Wiesława Prząd-
ki, dwa zupełnie oryginalne 
koncerty dla najmłodszych 
wykonane przez muzyków 
orkiestry, przygotowane i po-
prowadzone przez Bogusławę 
Kawalec, walentynkowy kon-
cert „Bo to się wszystko tak 
zaczyna…”; marcowy koncert 
Kingi Augustyn z II Koncertem 
skrzypcowym „Wojskowym” 
Karola Lipińskiego, „Missa 
pro pace” Kilara pod dyrekcją 
Małgorzaty Sapiechy-Muzioł i 
wiele innych. 

- Mieliśmy także kilka 
wynajęć sali. I tutaj po raz 
pierwszy doświadczyliśmy 
zainteresowania melomanów 
mierzonego długością kolejki 
po bilety stojącej przed Filhar-
monią… Chodzi oczywiście o 
koncert Queen Symfonicznie, 
który w Wałbrzychu pojawił 
się w lutym, dwa razy tego 
samego dnia przy pełnej sali. 
Musimy być jednak sprawie-
dliwi – pełną salę zgromadził 
także Koncert wiedeński Ję-
drzeja Tomczyka w styczniu, 
również powtórzony tego 
samego dnia – podkreślają 
w Filharmonii Sudeckiej. Po-
tem koncert Andrzej Piasecz-
ny - Akustycznie, Waldemar 
Malicki z Klasyką po bandzie 
(dwa występy w jeden wie-
czór), 10 Tenorów – wszyscy 
w marcu. Od otwarcia sali w 
październiku 2018 grali Lao 

KULTURA

Dziękujemy za już, 
prosimy o więcej 

Akcja #Zostańwdomu 
trwa kolejny tydzień. 
Wiemy już, że do Wiel-
kanocy Filharmonia 
Sudecka nie podejmie 
pracy, zresztą podob-
nie jak wielu ludzi na 
świecie. Z tego samego 
powodu. Proponujemy 
wam krótką podróż do 
niedalekiej przeszłości. 
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 » Queen Symfonicznie

 » Koncert karnawałowy w wiedeńskim nastroju, Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego



WIESZ CO | NR 13/31.03.2020 r. 15

Na realizację swojego po-
mysłu możecie otrzymać pie-
niądze. Nawet całkiem spore, 
bo 10 tys. zł. Operatorem pro-
gramu Bardzo Moda Kultura 
2019-2021 na Dolnym Śląsku 
jest Ośrodek Działań Arty-
stycznych Firlej, a partnerem 
na naszym terenie Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury. To najważ-
niejsze informacje formalne.   

Teraz do rzeczy. W ramach 
programu na wsparcie mogą 
liczyć inicjatywy tworzone 
wspólnie przez przedsta-

wicieli podmiotów kultury 
oraz placówek oświatowo-
-edukacyjnych. Muszą być 
one skierowane do dzieci i 
młodzieży szkolnej oraz ka-
dry oświatowej, rodziców 
i opiekunów. Dobrze, aby 
pomysły były oryginalne z 
potencjałem kulturotwórczym 
i edukacyjnym. Powinny mieć 
lokalny charakter i angażować 
lokalną społeczność. 

Inicjatywy mogą zgłaszać 
trzyosobowe zespoły. W skład 
„drużyny” musi wchodzić co 

najmniej po jednym przed-
stawicielu sektora kultury i 
edukacji. Zgłoszenia przyjmo-
wane są za pośrednictwem 
formularza elektronicznego 
dostępnego na stronie www.
firlej.wroc.pl, a można je wy-
słać do 14 kwietnia tego roku. 
Rozstrzygnięcie nastąpi do 24 
kwietnia.

Teraz kilka słów o Bardzo 
Młodej Kulturze 2019-2021. 
To ogólnopolski, trzyletni 
program realizowany i finan-
sowany przez Narodowe Cen-

trum Kultury. Co roku ogłasza-
ny jest konkurs na wsparcie 
oddolnych inicjatyw z zakresu 
edukacji kulturalnej. Jeszcze 
raz przypominamy, że zwy-
cięskie inicjatywy otrzymają 
wsparcie w kwocie 10 tys. zł. 

W tym roku wybranych zosta-
nie 8 najlepszych pomysłów. 
Oprócz wsparcia finansowego 
na uczestników programu 
czekają warsztaty i szkolenia. 

Zamiast marnować czas na 
„duperele”, mając więcej czasu 

w domu, skrzyknijcie się ze 
znajomymi i wymyślcie fajną 
rzecz. To właśnie wasz pomysł 
może otrzymać dofinansowa-
nie w ramach programu Bar-
dzo Młoda Kultura 2019-2021.

ToP

KULTURA

Kultura może być 
bardzo młoda 

Nie można tylko siedzieć bezczyn-
nie i zamartwiać się epidemią. Nie 
namawiamy was do wychodzenia z 
domu, ale skoro spędzacie w nim 
więcej czasu niż zwykle, wymyślcie 
fajną inicjatywę. I zgłoście ją do pro-
gramu Bardzo Młoda Kultura.  

trum Kultury. Co roku ogłasza- W tym roku wybranych zosta- w domu, skrzyknijcie się ze 
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 »  Wymyślając kulturalny 
projekt możecie dostać 

na jego realizację 
nawet 10 tys. zł. 

Che, Voo Voo, Andrzej Ponie-
dzielski, Motion Trio, Raz Dwa 
Trzy i inni. Każde z wydarzeń 
było wyjątkowe, w każdym 
przypadku chciano sprawdzić 

nową infrastrukturę i przycią-
gnąć nowych słuchaczy.

Dzisiaj już wiadomo, że 
sprawne funkcjonowanie 
współczesnej instytucji kultu-

ry jest propozycją dla różnych 
grup odbiorców. Znakomite 
warunki akustyczne, nowa 
infrastruktura wentylacyj-
na i cieplna, powiększona 

widownia, nowe oświetle-
nie – to wszystko już jest. 
Czas na kolejne działania 
poprawiające warunki pracy, 
twórczości i komfortu uczest-

niczenia w wydarzeniach. 
Przygotowywany do realizacji 
w tym roku projekt „Poprawa 
funkcjonalności Sali Koncer-
towej Filharmonii Sudeckiej 
w Wałbrzychu” jest kontynu-
acją przywołanej wcześniej 
modernizacji. Jego celem jest 
całkowita wymiana krzeseł 
estradowych, pulpitów dla 
muzyków, podestu estra-
dowego dla dyrygenta oraz 
uzupełnienia wyposażenia 
w systemach nagłośnienia 
i oświetlenia. Planowane 
zakupy dodatkowo wzmoc-
nią i tak już obecnie bardzo 
dobrą akustykę obiektu, pod-
niosą standardy zabezpie-
czenia przeciwpożarowego 
oraz atrakcyjność wizualną 
i funkcjonalną przestrzeni. 
Nowe wyposażenie będzie 
również wyraźnie popra-
wiać ergonomię miejsc pracy 
muzyków oraz służb tech-
nicznych. Realizacja projektu 
zaplanowana jest na drugie 
półrocze 2020 roku. Jesteśmy 
przekonani, że wrześniowa 
inauguracja nowego sezonu 
artystycznego odbędzie się 
już z wykorzystaniem zaku-
pionego wyposażenia sceny 
koncertowej.

Projekt zakupu wyposaże-
nia scenicznego został dofi-
nansowany przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, ze środków pocho-
dzących z Funduszu Promocji 
Kultury, w ramach programu 
Infrastruktura Kultury 2020. 
Udzielona dotacja wynosi 
200 tys. zł. Uwzględniając za-
angażowane w projekt środki 
własne instytucji kultury oraz 
dotację celową z budżetu 
województwa dolnośląskie-
go, wartość zakupów inwe-
stycyjnych nie powinna być 
mniejsza niż 318 tys. zł. 

Na koniec słowa otuchy 
płynące z Filharmonii Sudec-
kiej: Dzisiaj „zostajemy w 
domu” i tęsknimy za muzyka-
mi Orkiestry Symfonicznej, za 
naszą publicznością – zarów-
no publicznością koncertów 
symfonicznych, jak i spektakli 
teatralnych, koncertów kaba-
retowych czy muzyki popular-
nej. Żyjemy jednak nadzieją, 
że wkrótce wszystko wróci do 
normy i wtedy ze zdwojonym 
zapałem będziemy robić to, co 
umiemy najlepiej – grać dla 
Państwa przepiękne koncerty. 
Dużo zdrowia dla wszystkich!

Red

 » Voo Voo „Za niebawem”
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 Według rozporządzenia z dnia 
24 marca 2020r. ministra zdrowia 
od 25 marca 2020 roku do 11 
kwietnia 2020 roku obowiązywać 
będą ograniczenia w przemieszcza-
niu się. Wyjątkiem będą wyjścia i 
powroty z pracy, wyjścia do sklepu 
po niezbędne zakupy żywnościowe, 
czy do lekarza lub apteki. Wszystkie 
sprawy poza powyższymi zgodnie z 
zaleceniem ministra należy odłożyć. 

Spacery nie są zabronione, lecz 
nie mogą być one powodem do 
gromadzenia się ludzi na ulicach 
lub w miejscach publicznych. Nie 
wprowadzono natomiast zakazu 
przemieszczania się między miasta-
mi jak np. we Włoszech. 

Co prawda specustawa z 2 marca 
2020 roku przewiduje, iż Rada Mini-
strów może wyznaczyć na terytorium 
Polski obszary zagrożenia, gdzie 

przemieszczanie byłoby ograniczone, 
ale jak dotąd nie skorzystano z tego 
uprawnienia. Ponadto wprowadzono 
zakaz zgromadzeń. Nie dotyczy to 
sytuacji, gdy w wydarzeniu uczest-
niczą wyłącznie członkowie rodziny, 
lecz muszą wówczas zachować od-
powiedni dystans 1,5 do 2 metrów 
odstępu od siebie. Ograniczenia 
dotyczą również komunikacji publicz-
nej, gdyż dopuszczalna liczba pasa-

żerów w autobusie lub tramwaju nie 
może przekraczać połowy miejsc w 
danym środku komunikacji. W miej-
scach kultu religijnego ograniczono 
liczbę uczestników mszy i obrzędów 
do 5 osób, nie licząc księdza i osób 
sprawujących eucharystię lub np. 
pogrzeb.

Macie jakiś kłopot? Piszcie do 
naszego prawnika, a on spróbuje 
wyjaśnić wam prawne zawiłości i 
umiejętnie wytłumaczy jak poruszać 
się w gąszczu przepisów. Czekamy 
na maile pod adresem: redakcja@
wieszco.pl. 

Radca prawny Adam Daraż z 
Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ 
i DORADCY ul. Chrobrego 12/4, 
58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, 
e-mail: kancelaria@daraz.pl.

Red

Właśnie tam rozgrywa się 
akcja gry przygodowej, która 
choć łączy dobrze znane nam 
elementy z innych pozycji 
należących do tej kategorii, 
jest tytułem, który nie przy-
pomina chyba żadnej innej 
gry tego typu.

Mutazione to nie tylko 
typowe dla „przygotówek” 
eksplorowanie świata, 
czy wykonywanie zleco-
nych nam zadań. Jest to 
przede wszystkim histo-
ria o ludziach (a właści-
wie mutantach, ale o tej 
różnicy zapomina się dość 
szybko), ich problemach i 

zmaganiach z przeszłością. 
Przez tygodniowy pobyt na 
wyspie mamy szansę dobrze 
poznać każdą z postaci, a 
możliwość wyboru dialo-
gów sprawia, że czujemy się 
ważną częścią tej rozmowy.

Jednym z podstawowych 
zadań Kai jest prowadzenie 
ogrodów. Ogrodnictwo nie 
jest raczej pasją wielu osób 
(zwłaszcza graczy), ale w 
tym przypadku jest to czysta 
przyjemność. W Mutazione 
nasze rośliny wydają różne 
dźwięki i sadząc je tworzymy 
muzykę. I choć każdy czło-
wiek ma inny gust muzyczny, 
to gwarantuję, że soundtrack 
z tej gry będzie miał uspa-
kajający wpływ na każdego 
gracza.

Tę grę polecam wszyst-
kim ogrodnikom, fanom gier 
przygodowych, tym, co są 
zbyt zestresowani oraz lubią 
dobrą muzykę, czyli... chyba 
każdemu.

Julia SKN Challenger

MISZMASZ

Okiem gracza

Mutazione – przygoda i relaks
Zapomnijmy na chwilę o kwarantannie i ucieknijmy (oczywiście metaforycznie) 
na pełną zmutowanych roślin wyspę Mutazione, gdzie wcielimy się w rolę Kai, 
która otrzymała zadanie polegające na pomocy swojemu choremu dziadkowi. 

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Ograniczenie praw obywatelskich a koronawirus. Warto o 
tym przeczytać w obecnej sytuacji, żeby nie rozpowszech-
niać nieprawdziwych informacji. I żeby samemu być pewnym 
co wolno, a czego nie można robić.  
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Nie chcemy was narażać 
Nowe przepisy wprowadzone przez rząd wymusiły również 
naszą reakcję. Nie będziemy was namawiać do wyjścia z 
domu. Jeśli nie musicie, lepiej w nim zostańcie. Dlatego na-
sze konkursy, w których można było wygrać pyszny lunch, 
zawieszamy do odwołania. 

Przynajmniej na najbliższe dwa 
wydania. Co będzie po świętach 
Wielkanocy? Tego nikt nie wie, 
trudno nawet przypuszczać, jak roz-
winie się sytuacja. Podobnie jak wy, 
bardzo byśmy chcieli, żeby wkrótce 
wszystko wróciło do normalności, 
ale niestety nie mamy na to wpływu. 
Dlatego prosimy was o cierpliwość. 
W tej chwili żadne konkursy, przez 

które musielibyście wyjść z domu, 
żeby odebrać nagrodę, nie mają 
sensu. 

Podobnie jest z sondami, które 
również zawiesiliśmy. Na razie do 
połowy kwietnia. Nie będziemy 
przecież za wami gonić na ulicy, za-
dając najmniej ważne w tej sytuacji 
pytania. Zdrowie jest najważniejsze!  

Redakcja 
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Codziennie na profilu face-
bookowym Aqua-Zdroju zo-
baczycie treningi „live” prowa-

dzone przez znakomitych tre-
nerów, każdego dnia o godz. 
19.00. Poniedziałek spędzimy 

z Grześkiem Krzanowskim na 
treningu funkcjonalnym, wtor-
ki i czwartki to będą zajęcia 
z Marcinem Czarneckim, w 
środę wrócimy do treningów 
stabilizacji z Krzyśkiem Michal-
skim, a piątek to Animal Flow 
z Dominikiem Kratą.

Stara Kopalnia przygotowa-
ła listę przeróżnych aktywno-
ści, które możecie wykonywać 
w domu. Na profilu społecz-
nościowym Centrum można 
oglądać wystawy, choćby 
„Dekadę ognia”, prezentującą 
m.in. ceramiczne rzeźby. Moż-
na również dowiedzieć się, 
kim był legendarny Skarbnik? 
Zapytajcie rodziców lub ra-

zem poszukajcie informacji o 
Skarbniku, a następnie wspól-
nie go narysujcie! Wykonaną 
pracę należy sfotografować i 
umieścić zdjęcie w komenta-
rzu posta z dopiskiem #sta-
rakopalnia.  

Kolejny dzień w domu to 
kolejna szansa na spotkanie z 
Zamkiem Książ w świecie wir-
tualnym. Codziennie o godz. 
16:00 „odpalcie” relację. A 
w niej m.in. o nieistniejących 
budynkach na terenie Książa, 
o tym, co się w nich znajdo-
wało i jaką pełniły funkcję. 

Dowiecie się też, dlaczego 
księżna Daisy chciała popełnić 
samobójstwo.

Na profilu wałbrzyskiego 
Muzeum Porcelany na Face-
booku czeka na was nowy film 
z cyklu #muzeumnieznane. 
Inicjatorzy przedsięwzięcia 
zabiorą nas do jednego z naj-
pilniej strzeżonego miejsca w 
Muzeum, bez reszty wypełnio-
nego magią. Zaintrygowani? 
Wystarczy odszukać profil 
Muzeum Porcelany i zwiedzać 
bez wychodzenia z domu!

SCB

W przypadku gdy sztuczne 
rzęsy wypadają, pojawia się 
nieestetyczny odrost, nie na-
leży ich wyrywać, ani ciągnąć. 
Obcięcie nożyczkami również 
nie jest dobrym pomysłem. 
Kupno removeru nie sprawia 
dziś nikomu problemu. Pamię-
tajmy jednak o tym, że jest to 
produkt do użytku profesjo-
nalnego. W nieodpowiednich 
rękach może doprowadzić 
nawet do poparzenia gałki 
ocznej. 

Przy regeneracji odżywkami 
ważne jest zwrócenie uwagi 
na skład. W wielu znajdziemy 
bimatoprost, który również 
może wyrządzić nam kłopoty. 
Bardzo często to przekrwienie 
spojówek oraz świąd, a wy-
stępujące często to ból głowy, 
podrażnienie, alergiczne zapa-
lenie spojówek, pogorszenie 
ostrości widzenia, zaburzenia 
wzroku, ból oka, punktowe 
powierzchniowe zapalenie 
rogówki, zapalenie brzegów 

powiek, astenopia, obrzęk 
spojówki, światłowstręt, łza-
wienie, uczucie suchości oka, 
zaczerwienienie powiek, hi-
perpigmentacja skóry okolic 
oka, a także hiperpigmentacja 
tęczówki. Najbezpieczniej-
sze są te odżywki, w których 
znajdziemy oleje, w tym rycy-
nowy. Błędem jest unikanie 
wody i wiara, że woda osłabia 
wiązanie kleju. Przeciwnie – 
brudne rzęsy nie wyglądają 
estetycznie, a brak higieny 
może powodować m.in. nuży-
cę. Najlepszym rozwiązaniem 
jest zwyczajnie przeczekać, aż 
nastąpi naturalna wymiana 
rzęs. Trzeba pamiętać, że dieta 
bogata w witaminy, w tym 

biotynę, dobre nawodnienie, 
może nam pomóc w walce 
o zdrowe rzęsy, brwi i włosy. 

A co z brwiami? Tutaj rów-
nież warto użyć wspomnia-
nego wcześniej oleju rycyno-
wego. Najważniejszą zasadą 
jest to, aby nie regulować ich 
samodzielnie więcej niż jest 
to konieczne. Nie zawsze chcą 
one odrastać. 

Co z paznokciami? Nieważ-
ne czy jest to hybryda, żel czy 
akryl, jeśli oderwiesz ją od 
paznokcia, zawsze razem z 
masą oderwiesz również jego 
część. Paznokieć u ręki składa 
się z około 100-120 warstw, 
przy zerwaniu masy możesz 
razem z nią zerwać nawet 

do 60% swojej płytki, więc 
co zostanie? Licha, cienka, 
giętka, podatna na wszelkie 
urazy delikatna paznokciowa 
powłoka .Co zatem należy 
zrobić? Po pierwsze, nie pa-
nikować. Weź do ręki pilnik o 
gradacji 100/180. Ostrzejszą 
stroną (gradacja 100) w szybki 
sposób skrócisz paznokcie, na-
tomiast delikatniejszą stroną 
(180) jesteś w stanie spiłować 
masę z powierzchni paznok-
cia. Piłując masę z paznokcia 
należy kontrolować pociągnię-
cia pilnikiem, żeby skupiać się 
na sztucznej masie, a unikać 
kontaktu pilnika z naturalnym 
paznokciem. Naturalną płytkę 
paznokcia najbezpieczniej pi-
łować pilnikiem o gradacji 240 
(delikatny), bądź użyć bloczka 
polerskiego (wcześniej najle-
piej stępić go trochę o pilnik), 
dlatego gdy zobaczysz, że 
zbliżasz się już do naturalnej 
płytki, użyj delikatniejszego 
pilnika bądź bloczka polerskie-

go. Pamiętaj, że nie musisz 
spiłować z płytki 100% masy, 
jeżeli obawiasz się, że możesz 
uszkodzić paznokcie, zostaw 
na ich powierzchni cienką 
warstwę masy. Pamiętaj rów-
nież o tym, żeby po spiłowa-
niu masy zadbać o kondycję 
swoich paznokci, zamiast 
pseudoodżywek, które tworzą 
jedynie powłokę na naszych 
paznokciach, skup się raczej 
na ich nawilżaniu poprzez np. 
olejowanie. Do tego celu mo-

żesz użyć olejku rycynowego, 
witamin w kapsułkach A+E 
(wcieramy ich zawartość w 
paznokcie i skórki wokół) lub 
zwykłej oliwy z oliwek bądź 
oleju rzepakowego/słonecz-
nikowego. W tym wypadku 
warto go uprzednio trochę 
podgrzać i zanurzyć nasze pa-
znokcie na około 10-15 minut 
w takiej olejowej kąpieli.

Agnieszka Walenda
Konsultacja dot. paznokci Sylwia Pakuła 

educator akademii Chiodopro

MISZMASZ

Dzieje się on-line

Kontakt przez komputer 
Epidemia koronawirusa spowodowała, że wszyst-
kie instytucje kultury i obiekty sportowe są za-
mknięte dla odwiedzających. Ale… No właśnie, 
proponują dla zainteresowanych relacje on-line.
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Bądź piękna 

Piękno bez wizyty u kosmetyczki 
Większość salonów kosmetycznych jest zamkniętych. Właściciele dbając o bezpie-
czeństwo większości nie przyjmują klientów. Mimo że w tej pracy normą jest dezyn-
fekcja narzędzi, sterylizacja, noszenie jednorazowych maseczek i rękawiczek, w do-
bie epidemii nigdy nie ma pewności, jak skończy się dany zabieg. Jak w tej sytuacji 
radzić sobie z rzęsami? Brwiami? A jak z paznokciami? 

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

tel. 695 07 88 45
ul. Psie Pole 6 w Wałbrzychu
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

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

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
1 - z klapniętym uchem dla dziewczyny 
5 - spocona, sapie z rozgrzanym 
brzuchem 
7 - popularny w budownictwie i na 
polskiej scenie muzycznej 
8 - rzeka z niezwykłym głosem
9 - nie lubią go kierowcy zarówno od 
przodu jak i od tyłu 

Pionowo:
1 - niepoukładane Państwo 
2 - złe owady na pięciolinii 
3 - obraz z miejscem na statki 
4 - cętkowany samochód
6 - obstawia lub zwracasz się do niego 
bezpośrednio w innej kolejności 
7 - słaba w pokerze a zmieniła bieg 
historii 
10 - miasto do usłyszenia w oborze

Poziomo:
2 – wiatr, który kierował ciężarówką i czołgiem - wichura
4 – podniebne szklane zgromadzenie - szybowiec
5 – telewizyjny pasek dla malarza - pastele
9 – mało odporny osobnik bez kości - mięczak
10 – miara bezwartościowych kłaków - funt
11 – może być komputerowy rozkład - grafik

Pionowo:
1 – wysyłano po niego do Gierka - cukierek
3 – instrument muzyczny z twierdzą - fortepian
5 – rybka bez znaczenia - płotka
6 – filmowa rybka co nie chciała Niemca - Wanda
7 – wielka rzeka na kołach - Wołga
8 – przestawiona jednostka ciężaru na głowie - kilo

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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W identyczny sposób roz-
patrujemy niedawną decyzję 
koszykarskiej centrali. Serce 
podpowiada, że biało-niebie-
scy zostali skrzywdzeni, rozum, 
że może wyjdzie to klubowi na 
dobre. Sami nie wiemy. 

Komunikat PZKosz jest pro-
sty jak konstrukcja cepa. Czy 
sprawiedliwy? To już inna baj-
ka. „W I lidze koszykówki męż-
czyzn żaden zespół nie uzyskał 
prawa do gry w przyszłym se-
zonie w Energa Basket Lidze”. 
Tak to mniej więcej brzmi. 
„Żadna drużyna nie straci też 
prawa gry w I lidze w następ-
nych rozgrywkach”. Kolejną 
część komunikatu dodajemy 
gwoli ścisłości. No i co?! Krew 
wam się burzy? Nam też, ale 
gdy ochłoniecie, warto przyj-
rzeć się wszystkiemu z bliska 

i na chłodno. Najpierw z po-
wodu pandemii koronawirusa 
PZKosz zakończył rozgrywki I 
ligi, utrzymując kolejność po 
ostatniej rozegranej kolejce 
w weekend 7-8 marca. Ligę 
wygrał Górnik Trans.eu. Do 
tego momentu, będąc najlep-
szą drużyną, legitymując się 
najkorzystniejszym bilansem 
zwycięstw do porażek. To 
niepodważalny fakt. Do roze-
grania pozostały trzy kolejki 
sezonu zasadniczego i creme 
de la creme, czyli faza play-
-off, ale podopieczni trenera 
Łukasza Grudniewskiego na 
tę chwilę byli „the best”. Skoro 
byli najlepsi, powinni uzyskać 
awans do ekstraklasy. W ten 
sposób pomyślało na pewno 
wielu z was. Nam też taka 
myśl przez chwilę zakotło-

wała się w głowach. Tak to 
jednak nie zadziałało. Przy-
najmniej nie w świadomości 
ludzi z koszykarskiej centrali. 
PZKosz uznał chyba, że to nie 
jest wystarczający powód, 
by promować zespół ciężko 
pracujący przez 3/4 sezonu. 
Teraz spójrzcie na to z innej 
perspektywy. Postawcie się 
w sytuacji kibiców Czarnych 
Słupsk lub WKK. Gdybyście 
nimi byli, na pewno mieliby-
ście nadzieję, że wasi ulubień-
cy pokażą liderowi, gdzie raki 
zimują właśnie w play-off. Że 
sezon nie jest skończony, że 
wiele może się jeszcze zda-
rzyć. Może głośno byście nie 
protestowali, ale przy piwku 
w jakimś przytulnym pubie, 
z pewnością wielu by o tym 
rozprawiało. 

Nieważne jaką decyzję w tej 
sprawie podjąłby PZKosz, żad-
na nie byłaby dobra. Żadna 
nie zadowoliłaby wszystkich 
stron. Pamiętajcie, że sytuację 
mamy nadzwyczajną. Kto by 
się jeszcze kilka miesięcy temu 
spodziewał, że niewidzialny i 
podstępny wirus storpeduje 
praktycznie cały świat. W tym 
rozgrywki sportowe każdego 
szczebla. Jakąś decyzję trzeba 
było podjąć, a że nie jest ona 
najszczęśliwsza dla biało-nie-
bieskich, którzy zostali chyba 
najbardziej pokrzywdzeni? 
Cóż, jak mówił kiedyś pewien 
trener piłkarski „kiełbasy w 
dłoń i jedziemy z frajerami”. 
Za rok w sportowej walce 
„z futryną” wjeżdżamy do 
ekstraklasy. Tam, gdzie nasze 
miejsce.   

Zarząd Górnika zachował 
się z klasą. Jeszcze przed 
ogłoszeniem decyzji przez 
PZKosz wysłał do Związku 
pismo, informując, że skoro 
zespół uznano za zwycięzcę 
ligi, prawo awansu powinno 
mu przysługiwać. Działacze 
z Wałbrzycha chcieli mieć 
równe szanse w budowaniu 
budżetu ekstraklasowego 
klubu z tymi klubami, które 
w Energa Basket Lidze już są. 
Bo przecież PZKosz nikogo z 
tej ligi nie „spuścił” o klasę 
niżej, zachowując i tu status 
quo. Nie wiadomo, co będzie 
w niedalekiej przyszłości, bo 
nikt dziś nie jest w stanie prze-
widzieć, jak zachowają się 
sponsorzy, a także samorządy 
wydające sporo pieniędzy 
na koszykarskie zespoły. Za 

kilkanaście tygodni może się 
okazać, że komuś z ekstra-
klasy nie uda się zbudować 
wystarczającego budżetu, by 
zagrać na tym szczeblu. Co 
czerwcu lub lipcu, gdy sytu-
acja z koronawirusem nieco 
się uspokoi (wierzymy, że tak 
będzie) zrobi prezes PZKosz 
Radosław Piesiewicz? Przy-
puszczamy, że zadzwoni do 
Wałbrzycha i zaprosi Górnika 
do ekstraklasy, żeby mu się 
liczba drużyn zgadzała. I żeby 
wstydu nie było. Wtedy może 
być za późno, bo jednym z 
wymogów formalnych gry 
na najwyższym koszykarskim 
szczeblu w Polsce jest powoła-
nie przez klub spółki akcyjnej. 
A tej nie tworzy się przecież w 
tydzień lub dwa.   

Tomasz Piasecki
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Gorzki smak tortu bez truskawki 
Nie zawsze to, co podpowiada serce idzie w parze z rozsądkiem, proponowa-
nym przez rozum. Tak jak w dawnej reklamie pewnej telefonii komórkowej. 
Pamiętacie? Serce było szalone, rozum roztropny. Zapytacie, tylko co ma to 
wspólnego z koszykówką i ostatnią decyzją PZKosz, która „uderzyła” w Górni-
ka? Ano ma!  
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 » Na dziś koszykarze Górnika nie mają 
prawa zagrać w ekstraklasie. Co będzie 
za kilka lub kilkanaście tygodni? 
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1. Da Grasso Centrum ul. Rycerska ! 
tel. 504-915-506, 74 663-19-27, 74 840-12-72 

2. Da Grasso ul. Dunikowskiego 20 
tel. 504-915-606, 74 843-10-78, 74 663-19-12 

3. Kryształowa ul. Dunikowskiego 20 
tel. 74 840-07-31

4. Złota Stacja ul. Rycerska 1 
tel. 74 847-07-75

5. A’ propos ul. Henryka Wieniawskiego 82
odbiór i zamówienia tylko na miejscu 

6. Happy Day Centrum – ul. Wajdy 1
tel. 661 311 661

7. Happy Day – ul. Palisadowa 47b 
tel. 796 555 020   

8. Gościniec Solicki – Szczawno-Zdrój 
ul. Ratuszowa 5A  tel. 695 59 52 27

9. Magdalenka – Boguszów-Gorce  
tel. 570 147 215 lub 570 147 200

10. Polskie Smaki Wałbrzych ul. Nowy Świat 6 
tel.  606 973 897 

11. Pizza Lato Kebab  ul. Moniuszki 1 
tel.  501 826 716 

TU ZAMÓWISZ JEDZENIE NA WYNOSTU ZAMÓWISZ JEDZENIE NA WYNOSTU ZAMÓWISZ JEDZENIE NA WYNOS

Zdrowo 
i bezpiecznie 
w A’Propos


