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• Projekty c.o. gazowe

• Formalności – pozwolenia 
na budowę

• Audyty energetyczne
• Wykonawstwo

• Dotacje
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Czy wiesz, że…
Na terenie Wałbrzycha znajduje się kilka 

kamiennych krzyży, określanych jako pokutne? 
Jeden z nich znajduje się na Gaju, 
na terenie nieczynnego od 
lat szpitala dziecięcego. Są 
na nim płytko wyryte litery 
AR, zachodnie ramię jest 
utrącone. Drugi krzyż stoi 
przy ul. Świerkowej, na 
terenie tzw. Nowego 
Poniatowa. Jedno z 
ramion uszkodzo-
ne w latach 70. 
przez ciągnik, 
zostało przy-
mocowane 
d o  k o r -
pusu  za 
pomocą 
cementu 
i prętów. 
Dwa ko-
lejne krzy-
że można 

obejrzeć w Lubiechowie, przy ul. Wilczej. Jeden 
z nich posiada aureolę. Oprócz czterech wspo-

mnianych krzyży na terenie 
miasta były jeszcze dwa 

inne. Piąty znajdował 
się przy wyburzonym 
kościele ewangelic-
kim na Białym Ka-
mieniu, ale w czasie 
II wojny światowej 
lub krótko po niej 
uległ zniszczeniu. 
Szósty stał blisko 

d a w n e j  k o -
palni  Her-

mann na 
Nowym 
Mieście, 
ale jego 
los jest 
n i e -
znany.

Piotr 
Frąszczak

FAKTY
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WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘ

WYLUZUJ! WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘUŚMIECHNIJ SIĘ

WRÓCIL IŚMY DO
 WERSJ I  PAPIEROWEJ 

WRÓCIL IŚMY DOWRÓCIL IŚMY DO
 WERSJ I  PAPIEROWEJ  WERSJ I  PAPIEROWEJ 

POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 5.05
Temp. 10/1 
zachmurzenie 
duże z przelotnymi 
opadami

Środa 6.05 
Temp. 11/1 
zachmurzenie duże

Czwartek 7.05
Temp. 16/3 
zachmurzenie duże

Piątek 8.05 
Temp. 18/4
słonecznie
 
Sobota 9.05 
Temp. 16/6 
zachmurzenie małe

Niedziela 10.05
Temp. 16/5
zachmurzenie duże

Poniedziałek 11.05 
Temp. 16/2 
przelotne opady

Czytaj str. 10

Wraca powoli jako taka normalność, wracamy 
też my do sklepów, punktów usługowych, a także 
niektórych instytucji kultury, gdzie wcześniej byliśmy 
dostępni. Nie podajemy jeszcze konkretnych adre-
sów, gdzie znajdziecie papierowe wydanie WieszCo, 
ale w dużej części są  to miejsca, które funkcjonowały 
jako punkty kolportażu wcześniej. Wypatrujcie nas 
w małych osiedlowych sklepikach w całym regionie, 
które są otwarte, ale również w kioskach, gdzie 
chętnie otrzymywaliście nasz tygodnik. Dostaniecie 
go również w niektórych (tylko tych wybranych) 

dyskontach sieci Biedronka. Również choćby w 
Zamku Książ, Starej Kopalni, czy Muzeum Porcelany. 
W niektórych urzędach, biurach obsługi klienta. 
Także przed naszą redakcją przy ul. Mazowieckiej 
(OK. Centrum). Słowem, wszędzie tam, gdzie życie 
wraca do normalności. Co ważne, nie otrzymacie 
jeszcze WieszCo na ulicy od naszych kolporterów, 
ale i na to, mamy nadzieję, przyjdzie czas.  

Tymczasem jak zwykle co tydzień, w każdy wto-
rek, obiecujemy zaskakiwać was, drodzy czytelnicy, 
nieoczywistymi artykułami, ciekawymi wywiadami, 

historią nieznaną, ostrymi felietonami, publicystyką 
na najwyższym poziomie. Tym wszystkim, czego nie 
znajdziecie gdzie indziej. 

Przez cały czas zapraszamy was również do czy-
tania gazety na stronie www.wieszco.pl. Możecie 
to zrobić w każdej chwili. Od tego tygodnia nowy 
numer zawsze pojawiać się będzie w internecie w 
każdą środę. Pamiętamy o was, bo to dla was robimy 
gazetę. Wiecie co? Fajnie jest wrócić do papierowego 
wydania naszego tygodnika!       

Redakcja 

Czytajcie nas na papierze
Przeczuwaliśmy pismo nosem, informując was przed tygodniem, że to wydanie WieszCo bę-
dzie już papierowe. Rząd postanowił zluzować niektóre obostrzenia, a my idealnie wpisaliśmy 
się w ten trend, wracają do tradycyjnej wersji naszej gazety. 
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go również w niektórych (tylko tych wybranych) nieoczywistymi artykułami, ciekawymi wywiadami, 

Jeden z nich znajduje się na Gaju, 
na terenie nieczynnego od 
lat szpitala dziecięcego. Są 
na nim płytko wyryte litery 
AR, zachodnie ramię jest 
utrącone. Drugi krzyż stoi 
przy ul. Świerkowej, na 
utrącone. Drugi krzyż stoi 
przy ul. Świerkowej, na 
utrącone. Drugi krzyż stoi 

terenie tzw. Nowego 
Poniatowa. Jedno z 
ramion uszkodzo-
ne w latach 70. 
przez ciągnik, 
zostało przy-
mocowane 
d o  k o r -
pusu  za 
pomocą 
cementu 
i prętów. 
Dwa ko-
lejne krzy-
że można 

mnianych krzyży na terenie 
miasta były jeszcze dwa 

inne. Piąty znajdował 
się przy wyburzonym 
kościele ewangelic-
kim na Białym Ka-
mieniu, ale w czasie 
II wojny światowej 
lub krótko po niej 
uległ zniszczeniu. 
Szósty stał blisko 

d a w n e j  k o -
palni  Her-

mann na 
Nowym 
Mieście, 
ale jego 
los jest 
n i e -
znany.

Piotr 
Frąszczak
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Inwestycja kryje się pod nazwą 
„Budowa budynku mieszkal-
no-usługowego z parkingiem 
podziemnym wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną przy ul. 
1 Maja 22 w Wałbrzychu”. 

- Lokalizacja jest znakomita i 
z pewnością ożywi to miejsce 
– uważa Maria Romańska, prze-
wodnicząca Rady Miasta.

W ramach inwestycji prze-
widuje się realizację budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 
o czterech kondygnacjach. Prze-
widziano możliwość realizacji 
lokali usługowych na parterze 
budynku. Liczba mieszkań to 
około 60, a ich powierzchnia 

waha się od 56 do 81 m. kw. 
Przewidziane są również miejsca 
postojowe w parkingu podziem-
nym.

Budynek zostanie wyposażony 
w instalacje oparte na odnawial-
nych źródłach energii m.in.: insta-
lację fotowoltaiczną na dachu, w 
garażu podziemnym w instalację 
ładowania samochodów elek-
trycznych.

SCB

Mieszkania zamiast „Zielonego Rynku”
Dawniej mogliście w tym miejscu kupić warzywa i owoce. „Zielony Rynek” 
w centrum Wałbrzycha został niedawno wyznaczony jako teren pod budowę 
mieszkaniową. 

F
ot

. r
ed

 (
ar

ch
iw

um
)

Może się oczywiście zdarzyć, 
że gdzieś pójdziecie, np. do 
Aqua-Zdroju i przy wejściu na 
basen pocałujecie klamkę, ale 
w wielu miejscach miasta nie 
odbijecie się już od drzwi. Ba, 
te drzwi zostały tak szeroko 
otwarte, że gdyby chciał nimi 
w jednej chwili przejść rzymski 
legion, na pewno nie miałby 
z tym problemów. Szefowie 

miejskich instytucji zachęcają 
do odwiedzin. Oni wyglądają 
za turystami tak tęskno jak 
władze chilijskiego miasta Ari-
ca za opadami deszczu.    

Od wczoraj możecie odwie-
dzać Starą Kopalnię, która przy-
gotowała dla gości wiele no-
wości (za tydzień znajdziecie u 
nas szczegóły oferty). Otworzył 
się też Zamek Książ ze wszyst-

kimi obiektami wchodzącymi 
w skład kompleksu włącznie z 
podziemiami, a także Palmiar-
nia. Oczywiście obowiązują 
rygory sanitarne, ale najważ-
niejsze, że można tam wejść. 
Lada dzień otwarte zostanie 
Muzeum Porcelany. Wreszcie 
możemy korzystać z zasobów 
Biblioteki pod Atlantami, czy 
odwiedzić BWA. Rząd zdecydo-

Normalnie fajnie 
Może nie czekaliśmy na ten dzień z 
takim utęsknieniem jak na św. Mi-
kołaja, ale miło jest usłyszeć, że od 
wczoraj wróciła zwyczajność. O któ-
rej trochę zapomnieliśmy przez ostat-
nie tygodnie. Już nie musimy pytać 
się o to, kiedy coś zostanie otwarte. 
Większość  sklepów oraz instytucji w 
Wałbrzychu zaczęła działać. Prawie 
normalnie.   
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 » Można odwiedzać już m.in. Starą 
Kopalnię czy Zamek Książ

wał również o otwarciu galerii 
handlowych. Możecie ruszyć 
do Victorii na shopping, ale 
uważajcie, obowiązują pewne 
limity (czytaj str. 5). Co ważne, 
na miejscu w naszym centrum 
handlowym nie zjecie żadnego 
posiłku, dlatego warto o tym 
pamiętać. Od poniedziałku 
załatwicie osobiście sprawy w 
Urzędzie Miejskim w Wałbrzy-
chu, ale spokojnie i z rozwagą 
odwiedzajmy magistrat, żeby 
tam „czarno” nie zrobiło się 
od interesantów. Od 4 maja 
klienci załatwią też swoje spra-
wy bezpośrednio w ZUS. Ob-
sługa będzie się odbywała z 
zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. Do dyspo-
zycji nadal pozostają skrzynki 
przeznaczone do wrzucania 
dokumentów, a jeśli nie musimy 
wychodzić z domu, wszelkie 
sprawy załatwimy także przez 
internet. Odwiedzający placów-
ki ZUS muszą mieć założone 
maseczki, osłaniające nos i usta 
oraz zachowywać minimum 
półtorametrowy odstęp.    

Uwaga kierowcy. Od minio-
nego poniedziałku musicie pła-
cić za parkingi w Wałbrzychu. 
We wszystkich strefach wróciły 
opłaty i kontrole, tak więc nie 
zapomnijcie o tym szczególe. Na 
ulicach pojawiło się od 4 maja 
także więcej autobusów miej-
skich. Zmieniono rozkłady jazdy 
linii A, C i 8, a wcześniej tego 
samego dokonano w przypadku 
linii nr 2 i 5. Pojazdów jeździ 
prawie tyle, ile przed ogłosze-
niem pandemii w dni robocze. 

A tak przy okazji, warto 
jeszcze dodać, że prezydent 
Wałbrzycha zdecydował się 
obniżyć  pensje prezesom miej-
skich spółek. Tym w Aqua-
-Zdroju i Zamku Książ o 40 proc. 
Pozostałym nieco mniej. Na 
razie na trzy miesiące. Sam też 
zrezygnował z 30 proc. swojego 
uposażenia. Za te pieniądze 
kupiono bilety Explore Wał-
brzych, pozwalające zwiedzać 
atrakcje miasta. Wejściówki 
trafią do dzieci z ubogich rodzin. 
I to rozumiemy, to szanujemy. 

Tomasz Piasecki 
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Wygląda na to, że Polacy 
zmieniają swoje upodobania 
zakupowe prawie tak często 
jak Edyta Górniak swoich 
partnerów. I podobnie jak 
nasza narodowa diwa, robią 

to przeważnie pod wpływem 
emocji i życiowej sytuacji. 
No bo jak inaczej wytłuma-
czyć fenomen popularności 
maszyn do szycia? Kiedyś to 
urządzenie kojarzyło się z 

zapomnianym i zakurzonym 
sprzętem stojącym gdzieś 
na strychu, przeznaczonym 
wyłącznie dla naszych babć, 
które od czasu do czasu coś 
tam „dziergały” wieczorami. 

Teraz wejdźcie na Allegro 
albo na Ceneo i sprawdźcie 
dokładnie, które produkty 
ostatnio najchętniej kupują 
rodacy. Gwarantujemy, oczy 
ze zdziwienia otworzycie tak 

szeroko, że z łatwością zgu-
bicie soczewki kontaktowe. 
Obok takich hitów jak ręka-
wiczki robocze i maseczki 
przeciwpyłowe (to właściwie 
rozumiemy), których sprze-
daje się w ostatnim czasie 
o kilkadziesiąt, a nawet o 
kilkaset tysięcy więcej (!!!) 
niż jeszcze w styczniu, znaj-
dziemy… maszyny do szycia 
i maszynki do strzyżenia. Za-
interesowanie tymi ostatnimi 
jeszcze jesteśmy w stanie 
zrozumieć. Jak zakup kremów 
przeciwzmarszczkowych przez 
mężczyzn (choć my jeszcze 
jakoś się do nich nie przeko-
naliśmy). Mężczyzn, którzy 
chcą wyglądać pięknie i mło-
do. Wiadomo, fryzjerzy zeszli 
do podziemia jak Al Capone 
z bimbrem w międzywojen-
nej Ameryce, a że nie każdy 
Kowalski chce wspierać szarą 
strefę, a raczej nie bardzo wie, 
jak ma odnaleźć „ukryty” w 
bloku salon fryzjerski, to ku-
puje maszynkę do strzyżenia. 
I sam w domu przycina włosy 
i zarost, stając się niechcący 
barberem. Niczego nie ma w 
tym złego. Ale, żeby inwesto-
wać kilka stówek w maszynę 
do szycia? Jeżeli to pomysł na 
biznes, to zwracamy honor, 
ale żeby na własny użytek? 
Świat zwariował.          

Mamy tendencję do popa-
dania w skrajności. Przypo-
mnijcie sobie zakupy jeszcze 
sprzed kilku tygodni. Jechali-
ście do marketu z małą kar-
teczką, na której wśród spisu 
zakupów królowały maka-
rony, ryże, kasze. Docierali-
ście do regałów z nadzieją, 
że znajdziecie poszukiwane 
przez was produkty, a tam 
pustka. Inni was uprzedzili, 
byli bardziej zaradni, szybsi. 
Zgromadzili zapasy. Nie mieli-
ście wrażenia, jakby ktoś spe-
cjalnie włożył klucz potrzebny 
do rozwiązania zagadki pu-
stych półek do szkatułki i za-
kopał ją na dnie zamulonego i 
zarośniętego stawu? Dlaczego 
tych cholernych makaronów 
i ryżów nie było tam, gdzie 
być powinny? Jak dziś gu-
mek. Nie, nie, nie tych, o któ-
rych myślicie, żeby sprawdzić 
wiarygodność telewizyjnych 

reklam o Braveranie, czy Men-
silu. Nie chodzi, żeby „konar 
zapłonął”, tylko żeby gumkę 
odpowiednio przymocować 
do… maseczki. Rzecz jasna 
przy pomocy maszyny do 
szycia. Jeśli dobrze sprawdzi-
liśmy w internetowej porów-
nywarce (a trzeba przyznać, że 
jesteśmy nieco e-wykluczeni), 
jedna z firm tylko w ciągu 
jednego tygodnia sprzedała 
25 km gumki. „Gumkowym” 
graczom przychody zaczęły ro-
snąć jak dolary na koncie Jeffa 
Bezosa. Wiecie, tego gościa 
od Amazona, dzięki któremu, 
niewykluczone, dostaliście 
gumki pod wskazany adres.    

Tak się tylko zastanawia-
my, gdzie tu kryzys, skoro 
sprzedaż sięga milionowych 
kwot? Na co komu tarcze 
antykryzysowe i różne tamy 
pomagające biznesowi? Na 
pewno słyszeliście o błędzie 
systemowym w Biedronce. Na 
„promocji” (to jedno z ulubio-
nych słów Polaków), kupujący 
otrzymywali nieoczekiwany 
„prezent”. Zamiast najtań-
szych produktów sklep dawał 
za darmo te najdroższe. Ku-
pując lizaki, wychodziło się ze 
sklepów obładowanym elek-
troniką. Podobno rekordziści 
płacili kilkanaście lub co najwy-
żej kilkadziesiąt złotych zamiast 
kilkuset, a nawet kilku tysięcy. 
To wszystko w ramach akcji 
„biała noc”. Nazwa znamien-
na, bo rodacy dowiedziawszy 
się od znajomych lub rodziny o 
błędzie systemowym, wstawali 
w nocy i jechali do najbliższej 
„Biedry”, kupując po kilka 
robotów kuchennych albo tych 
sprzątających, sterty mopów 
parowych, wartościowych kaw 
i żelów premium do prania. Im 
coś było droższe, tym lepiej. A 
później przechwałki, jacy to 
jesteśmy cwani i przebiegli, 
że „wykołowaliśmy” dyskont. 
Ten, kto nie skorzystał, to fajt-
łapa i safanduła. Bo wiadomo 
jak jest. Uczciwy zawsze musi 
być frajerem. 

Swoją drogą interesują-
ce, czy sprzedaż alkoholu 
też wzrosła? Ciekawe, czy 
„małpki” zalegają w co drugiej 
kieszeni?

Tomasz Piasecki

FAKTY

Czy jesteśmy jacyś 
inni, bo nie kupujemy...

…hurtowo maszyn do szycia? Tylko nie mówcie nam, 
że to jest normalne. Musielibyśmy upaść na głowę, 
tak z dziesiątego piętra na Podzamczu, żeby lecieć 
do sklepu po urządzenie warte kilkaset złotych tyl-
ko „na chwilę”. Dla wielu Polaków szycie maseczek 
stało się dziś sportem narodowym. Jak jeszcze do 
niedawna grillowanie. 
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Jerzy Kosmaty urodził się 6 czerwca 1937 
roku w Przemyślu. Ukończył Wydział Geolo-
giczno-Poszukiwawczy i Wydział Górniczy 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Zawodowo związany z wałbrzyskimi ko-

palniami przeszedł przez wszystkie szcze-
ble kariery: od górnika pracującego pod 
ziemią, poprzez stanowisko inspektora, 
głównego inżyniera górniczego, naczelne-
go inżyniera w Dolnośląskim Zjednoczeniu 

Przemysłu Węglowego po stanowisko 
dyrektora KWK „Wałbrzych”. Był również 
w swoim bogatym życiu zawodowym ku-
stoszem Muzeum w Wałbrzychu, oddział 
Muzeum Przemysłu i Techniki. Posiadał 
ogromną wiedzę i doświadczenie. Był m.in. 
autorem książki „Wypadki śmiertelne w 
górnictwie Dolnośląskiego Zagłębia Wę-
glowego w latach 1945–2000”. Uznawany 
i ceniony badacz i dokumentalista historii 
wałbrzyskiego górnictwa.

SCB

Odszedł Jerzy Kosmaty
W wieku 83 lat zmarł Jerzy Kosmaty, znany wałbrzyski górnik, 

działacz społeczny i sportowy.
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W szpitalu przy ul. Bato-
rego w Wałbrzychu przeby-
wa obecnie 32 pacjentów 
zmagających się z wirusem, 
a 4 innych czeka na wyniki 
badań. Tymczasem liczba 
zakażonych wałbrzyskich 
policjantów wzrosła do 9. 
Dobrą wiadomością jest to, 
że testy przeprowadzone u 
45 innych funkcjonariuszy 
dały wynik negatywny i 
wrócili oni już do służby. 

Po majówce wkroczyli-
śmy w drugi etap znoszenia 
ograniczeń związanych z 
COVID-19. Całkowite od-
mrożenie gospodarki zależy 
od rozwoju epidemii, ale 
trzeba cieszyć się z niewiel-
kiej nawet normalności. Od 
4 maja zrobicie już zakupy 
w centrach handlowych, 
a sklepy budowlane będą 
czynne w weekendy. Pamię-
tajcie, że w galeriach wpro-

wadzony został limit osób i 
nie będzie można zjeść na 
miejscu posiłku. Na jednego 
klienta przebywającego w 
galerii musi przypadać 15 
m. kw. powierzchni han-
dlowej. Co ważne – do po-
wierzchni sprzedażowej 
nie wlicza się korytarzy. 
Kluby fitness i place zabaw 
w centrach handlowych 
nadal pozostaną zamknięte. 
Otwarte zostały natomiast 
hotele oraz inne miejsca 
noclegowe, ale bez ba-
senów i siłowni. Usługi 
hotelarskie i noclegowe 
mogą być świadczone pod 
warunkiem zachowania 
szczególnych zasad bez-
pieczeństwa. W hotelach i 
pensjonatach wciąż ogra-
niczona jest działalność 
restauracji i przestrzeni re-
kreacyjnych (np. siłownie). 
Restauracje hotelowe mogą 

serwować posiłki gościom 
wyłącznie do pokoju. 

Ucieszą się z pewnością 
osoby czekające na rehabi-

litację leczniczą, bo mogą z 
niej korzystać, ale do salonu 
masażu jeszcze nie pójdziecie. 
Poczekać musicie też na otwar-

cie gabinetów kosmetycznych 
i salonów fryzjerskich.    

Życie społeczne również 
wraca do większej normal-

ności. Uchylony został zakaz 
działalności bibliotek, muze-
ów, galerii sztuki. Instytucje 
kultury będą jednak otwie-
rane stopniowo, a decyzję 
podejmą samorządowcy po 
konsultacji z Sanepidem. Z 
kolei 6 maja rząd zezwolił 
na uruchomienie żłobków 
i przedszkoli. Chodzi o to, 
żeby zapewnić opiekę dzie-
ciom rodziców pracujących, 
by mogli wrócić spokojnie 
do swoich zajęć. W tym 
przypadku o otwarciu pla-
cówki zdecydują organy 
prowadzące, analizując wy-
tyczne Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego, Minister-
stwa Edukacji Narodowej 
oraz Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. W 
Wałbrzychu żłobki i przed-
szkola na pewno nie zostaną 
otwarte 6 maja.   

ToP 

Koronawirus – raport tygodnia 
Oto liczby z regionu, na które najbardziej czekacie. Na niedzielny wieczór w 
Wałbrzychu mieliśmy 40 potwierdzonych zachorowań na COVID-19. W powiecie 
zakażonych było natomiast 10 osób.  
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 »Możemy już m.in. robić zakupy 
w galeriach handlowych 

7000 zł z ratą tylko 99 zł miesięcznie!

zł 99
by spełnić

marzenia!

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

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

Zapraszamy do placówki:

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

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

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

RRSO: 14,96%

Rata zł
miesięczniemiesięcznie

99
by spełnić

marzenia!

wystarczy,

Złóż wniosek na stronie, zadzwoń 
do placówki lub pod nr801 600 100 (koszt według taryfy operatora)
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oni dają miejsca pracy – pod-
kreśla prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej. 

Dobra informacja jest taka, 
że gospodarz miasta wydał w 
połowie kwietnia zarządzenie 
w sprawie przyznania środ-
ków finansowych dla wał-
brzyskich podmiotów kultury 
fizycznej z przeznaczeniem na 
wspieranie i upowszechnia-
nie kultury fizycznej w 2020 
roku. Organizacja szkolenia 
dzieci i młodzieży rozwija-
jącego umiejętności w po-
szczególnych dyscyplinach, a 
w szczególności organizacja 
zajęć, zawodów i imprez 
sportowo-rekreacyjnych, 
przygotowanie i udział we 
współzawodnictwie sporto-
wym dzieci i młodzieży na 
każdym jego szczeblu, po-
chłania spore środki finanso-
we. Kiedy sytuacja wróci do 

normalności, na największe 
wsparcie mogą liczyć: piłkar-
ski Górnik Wałbrzych, który 
otrzyma 140 tys. zł, siatkar-
ski KPS Chełmiec szkolący z 
powodzeniem młodzieżowe 
zespoły z dotacją w wysoko-
ści 105 tys. zł, koszykarskie 
Stowarzyszenie Górnik z do-
tacją na poziomie 100 tys. 
zł, lekkoatletyczny Górnik ze 
wsparciem w wysokości 80 
tys. zł, siatkarska drużyna 
kobiet Chełmiec z kwotą 80 
tys. zł, piłkarski Górnik Nowe 
Miasto z 80 tys. zł dotacji, 
zapaśnicze Zagłębie z dofi-
nansowaniem na poziomie 
50 tys. zł, Klub Kolarstwa 
Wałbrzych z kwotą 40 tys. zł. 
Pieniądze, ale już mniejsze 
dostaną też inne sportowe 
podmioty funkcjonujące w 
mieście. 

SCB

- Za waszą gotowość do niesienia pomo-
cy i odwagę należą się słowa najwyższego 
uznania. Dzięki rządowemu dofinansowa-
niu na zakup 13 specjalistycznych pojaz-
dów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej subregionu 
wałbrzyskiego przeznaczymy ponad 6,5 
mln zł – mówi minister Michał Dworczyk.

Radości z tego faktu nie kryją samo-
rządowcy i sami strażacy. – W styczniu 

tego roku zdeklarowaliśmy, że zabez-
pieczymy środki finansowe w budżecie 
gminy na zakup samochodu dla OSP 
w Mieroszowie. Informacja ministra 
Michała Dworczyka jest konkretnym 
wsparciem dla poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców w naszej gminie. 
W imieniu druhów OSP i mieszkańców 
bardzo dziękujemy – komentuje tę do-
brą wiadomość burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński.

SCB

FAKTY

Nasi sportowcy 
w zawieszeniu

Jaka panuje sytuacja w Polsce i na 
świecie, każdy widzi. Wiele osób ze 
środowiska sportowego zastanawia 
się, jak będą funkcjonowały kluby po 
zniesieniu obostrzeń. Takie pytanie 
padło ostatnio także na sesji rady 
miejskiej w Wałbrzychu. 
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Nowe wozy dla strażaków
W naszym regionie na pomoc finansową i spore dofinan-
sowanie do zakupu pojazdów mogą liczyć jednostki: OSP 
Grzędy, OSP Mieroszów, OSP Gorce.
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 » Dla sportowców to bardzo trudny czas
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- Zawodnicy nie grają, 
bo nie mogą. Część z nich 
pobiera wynagrodzenia i ob-
ciąża budżet miasta. Chcemy 
jednak pewnie wszyscy, by 
te drużyny nadal występo-
wały w rozgrywkach ligo-
wych i reprezentowały Wał-
brzych na arenie krajowej 
– mówi wałbrzyski radny 
Jacek Szwajgier.

Prezydent Roman Szełemej 
nie ukrywa, że przed klubami 

sportowymi bardzo ciężki 
czas.

- Pracujemy nad tym w 
tej skomplikowanej sytuacji, 
jak znaleźć formułę wsparcia 
dla klubów. Chodzi o to, by 
drużyny mogły przetrwać ten 
najtrudniejszy czas. Jesteśmy 
w stałym kontakcie ze środo-
wiskiem sportowym w Wał-
brzychu i znamy problemy. 
Prawda jest taka, że więk-
szość klubów w dużej mierze 

jest uzależniona od dotacji 
miejskich. To one stanowią 
60, 70, a nieraz 80 procent 
budżetu klubu. Przepisy nie 
pozwalają nam w obecnej 
sytuacji przekazywać dotacji, 
bowiem rozgrywki się nie 
odbywają. W najbliższych ty-
godniach zaprezentujemy pa-
kiet wsparcia dla ludzi sportu 
i ludzi kultury. W pierwszej 
kolejności zajęliśmy się pro-
blemami przedsiębiorców, bo 
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Dało wam to do myśle-
nia? Powinno, bo pewnego 
dnia może być za późno. 

Zacznijmy od oszczędzania 
wody, bo jej niedobór to ak-
tualnie chyba najważniejszy 

problem do rozwiązania. 
Nie za rok lub dwa, ale już, 
teraz, natychmiast! Susza i 

brak wody niedługo mogą 
stać się naszym wspólnym, 
lokalnym problemem.  

Wałbrzyskie Wodociągi 
nie tylko ograniczają straty 
wody, o czym wiecie z po-
przedniego odcinka cyklu 
„Nasza dobra woda”, ale 
również budują nowe ujęcia, 
aby zapobiec nadchodzą-
cym kłopotom. Sztandaro-
wą inwestycją jest obecnie 
powstające ujęcie wody na 
terenie dawnego szybu ko-
palnianego Pokój. 

Na początek trochę histo-
rii. Ten szyb górniczy został 
wydrążony prawdopodobnie 
w latach 1900-1910. Jego 
głębokość wynosi 340,2 m. 
W latach 30. XX wieku, po 
zakończeniu eksploatacji 
górniczej, uległ samoczynne-
mu zatopieniu. W 1957 roku 
odwodniono go, żeby eks-
ploatować dalsze pokłady 
węgla. Kolejne odwodnienie 
odbyło się w latach 1969-
1970, następne w 1971 
roku. W latach 1970-1996 
był to szyb wentylacyjny 
kopalni Thorez, z którą był 
połączony jednym wyrobi-
skiem. Przy likwidacji wał-
brzyskich kopalń wyrobisko 

odcięto czterosegmentową 
tamą betonową, obliczoną 
na ciśnienie 25 atmosfer. 
Stopniowo rozebrano obiek-
ty obsługujące szyb, m.in.: 
wieżę szybową, maszynow-
nię, rozdzielnię elektryczną 
(starą maszynownię), stację 
wentylatorów. 

Czy wiecie, że w latach 
1972-1994 w szybie funk-
cjonowało ujęcie wody? Na 
poziomie +204 m znajdo-
wały się pompy, które tło-
czyły wodę rurociągiem o 
średnicy 200 mm do stacji 
uzdatniania, a następnie do 
rurociągu miejskiego. W tym 
czasie woda wykazywała 
stały skład chemiczny odpo-
wiadający normom dla wód 
pitnych i na potrzeby gospo-
darcze. Zawartość metali i 
stan bakteriologiczny rów-
nież nie budziły zastrzeżeń. 
Po likwidacji wałbrzyskiego 
górnictwa zaprzestano eks-
ploatacji tego ujęcia. 

Ale historia zatoczyła koło, 
o czym w kolejnym naszym 
odcinku. 

Red
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 » Szyb Pokój – widok rury szybowej 
o głębokości 340 metrów 

Woda prosto z szybu
Niedawno świętowaliśmy Światowy Dzień Ziemi. 
Z tej okazji na stronie internetowej Instytutu Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej umieszczono ważny 
apel: „Jako jej mieszkańcy musimy o nią dbać jak o 
nasz własny dom. Apelujemy, abyśmy każdego dnia 
traktowali ją jak nasze najważniejsze dobro”. 

Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza 
dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra 
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Stało się to po ponad mie-
sięcznej przerwie spowodo-
wanej pandemią koronawi-
rusa. Do pracy powrócono 
nie tylko w wałbrzyskim 
zakładzie koncernu, ale rów-

nież w Jelczu-Laskowicach. 
Nas najbardziej interesuje 
to, co dzieje się w firmie 
na ul. Uczniowskiej. Bo tam 
przecież pracują setki wał-
brzyszan. 

Toyota Motor Manufactu-
ring Poland 4 maja stopniowo 
wznowiła produkcję silników, 
skrzyń biegów i przekładni 
hybrydowych, uzależniając ją 
jednak od zamówień z mon-

towni. – Od połowy kwietnia, 
kiedy wstrzymaliśmy produk-
cję w zakładach, intensywnie 
pracowaliśmy nad środkami 
poprawiającymi bezpieczeń-
stwo pracowników. Dzięki 
dobrej komunikacji, głównie 
online, włączyliśmy w te dzia-
łania dużą grupę współpra-
cowników. Rezultatem tych 
wysiłków jest zapewnienie 
pracownikom maksymalnie 
bezpiecznych warunków pra-
cy – podkreśla prezes TMMP 
Dariusz Mikołajczak. – Fa-
bryki samochodów Toyoty 
w Europie, które są naszymi 
odbiorcami, sukcesywnie w 
kwietniu i maju rozpoczynają 

produkcję. Stąd decyzja o 
uruchomieniu kolejnych linii 
produkcyjnych – dodaje szef 
TMMP.

Na terenie zakładów Toyoty 
wprowadzono specjale środki 
prewencyjne. Tam gdzie było 
to możliwe, zwiększono dy-
stans między pracownikami. 
Po powrocie do pracy załoga 
została  wyposażona w maski 
i przyłbice. Utrzymane zostały 
dotychczasowe zasady bez-
pieczeństwa, częściej będą też 
dezynfekowane m.in. klamki 
czy armatura sanitarna. 

Toyota gdy była zamknięta, 
pomagała. Zakład przekazał 
dotację szpitalowi im. So-

kołowskiego. Dodatkowo 
firma sprezentowała po 2000 
masek ochronnych oraz po 
100 l płynu dezynfekującego 
szpitalom: ginekologiczno-
-położniczemu w Wałbrzychu 
oraz w Oławie. Załoga stwo-
rzyła dotąd na drukarkach 
3D około 4 tys. przyłbic dla 
lokalnych służb z Wałbrzycha, 
Jelcza-Laskowic i okolic. Wo-
lontariusze zaangażowali się 
w akcję pomocy mieszkańcom 
regionu wałbrzyskiego koor-
dynowaną przez Hotel Maria, 
rozwożąc codziennie zakupy 
oraz obiady osobom starszym 
oraz niepełnosprawnym. 

ToP
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Toyota wróciła do „żywych” 
Takie informacje podbudowują jak mało które. 
Chcemy ich więcej, bo to oznacza, że powoli, 
małymi krokami w wielu sferach życia będziemy 
wracać do normalności. Jak w fabryce Toyoty, 
która w poniedziałek wznowiła produkcję. 

 » Fabryka Toyoty w 
Wałbrzychu wznowiła 
produkcję 
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NASZE POCIECHYNASZE POCIECHYNASZE POCIECHY

 »Szymon Fabian, ur. 12.02.2020 o godz. 5.18, 
waga 3270 g, wzrost 54 cm, z Wałbrzycha

 »Oliwia Kwapulińska, ur. 13.02.2020 o godz. 5.49, 
waga 3160 g, wzrost 53 cm, z Wałbrzycha

 »Adam, ur. 12.02.2020 o godz. 14.22, 
waga 3460 g, wzrost 55 cm, z Wałbrzycha
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Jak idą interesy? 
- Dobrze
Prowokacyjnie zapytałem, żeby 

sprawdzić twoją reakcję? 
- (Śmiech). Jestem przedsię-

biorcą od 26 lat i na takie szybkie 
pytania zawsze odpowiadam tak 
samo.

Dobra, teraz poważnie. Jak twój 
biznes radzi sobie w tej niełatwej 
sytuacji? 

- Szczerze? Sytuacja jest bardzo 
trudna. Co roku w połowie marca 
zaczynał się nam sezon sprzedażowy, 
którego dobre wyniki pozwalały spo-
kojnie patrzeć w przyszłość. W tym 
roku wraz z rozpoczęciem sezonu 
nakazano nam zamknięcie sklepu 
w Pasażu Tesco. Nasz biznes z dnia 
na dzień stracił 30 procent swojego 
potencjału.

Sprzedaż przeniosła się głównie 
do internetu? 

- Jesteśmy w tej szczęśliwej sy-
tuacji , że sprzedaż internetową 
prowadzimy od kilkunastu lat. Nie 
robiliśmy więc żadnej rewolucji. 
Nasz sklep e-sporting.pl odpowia-
dał w minionych latach za około 
30 procent naszych obrotów. W 
dniu ogłoszenia zakazu handlu w 
obiektach powyżej 2000 m. kw. 
wdrożyliśmy plan przesunięcia 
pracowników z zamkniętego sklepu 
do działu sprzedaży internetowej. 
To wsparcie było potrzebne, bo 
sprzedaż internetowa rzeczywiście 
wystrzeliła.

Nie masz kłopotów z realizacją 
zamówień, z dostawami? 

- Jesteśmy stabilną firmą, z wie-
loletnią, dobrą historią współpracy 
z dostawcami. Większość z nich ze 
zrozumieniem podeszła do sytuacji i 
łańcuch dostaw nie został zakłócony. 
Także firmy kurierskie płynnie obsłu-
gują nasze wysyłki.

Zdradzisz, jakie ambitne, biz-
nesowe założenia miałeś jeszcze 
przed kilkoma miesiącami? 

- Na styczniowym spotkaniu z 
pracownikami określiliśmy sobie 
plan wzrostu sprzedaży o 15 pro-
cent. Wiedzieliśmy, że mamy do 
tego potencjał, mamy doskonale 
przygotowanych ludzi oraz dobrze 
zrobione zamówienia. Na korzyść 
naszej sprzedaży miały też zadziałać 
duże tegoroczne imprezy sportowe. 
Współpraca z koszykarskim Górni-
kiem również dawała nadzieję na 
wzrosty w naszych sklepach. Zaczę-
liśmy sprzedaż odzieży i akcesoriów 
dla kibiców. Wszystko to, jak wiemy, 
nie ma już dziś wielkiego znaczenia. 
Igrzyska czy mistrzostwa Europy nie 
odbędą się, a koszykarze zakończyli 
przedwcześnie sezon. Nasze plany 
sprzedażowe trzeba mocno zwery-
fikować.

Jak to wygląda, jeśli chodzi 
o liczby? O ile spadły obroty w 
ciągu dwóch ostatnich miesięcy w 
porównaniu na przykład z lutym? 

- Luty to u nas martwy sezon, 
więc nie ma jak porównywać marca 
do lutego

A zestawiając okres marca i 
kwietnia rok do roku? 

- W marcu straciliśmy 40 procent 
obrotów, w kwietniu zauważyliśmy 
jednak symptomy poprawy. Tracimy 
30 procent rok do roku. 

Zmieniły się w tym czasie prefe-
rencje klientów? 

Tak. Klienci nauczyli się korzystać 
z naszej sprzedaży wielokanałowej. 
Przy porannej kawie wchodzą na 
stronę e-sporting.pl i przeglądają 
całą naszą ofertę. Po południu przy-
jeżdżają do sklepu odebrać to, co 
zamówili w internecie, dokupując 
najczęściej coś jeszcze. Często też 
dzwonią ze szczegółowymi pytania-
mi dotyczącymi produktów. Najważ-
niejsze jest jednak to, że mieszkańcy 
Wałbrzycha i okolic, dokonując wy-
borów zakupowych, zaczęli kierować 
się patriotyzmem lokalnym. Zamiast 
kupować w wielkich korporacjach 
wybierają nasz sklep podkreślając, 
że chcą pomóc uratować wałbrzyską 
firmę.

To bardzo budujące?
- O tak! Cieszę się, że ludzie tak do 

tego podchodzą. 
W sumie to chyba jednak masz 

szczęście, bo gdybyś nie zrezy-
gnował z prowadzenia salonu w 
Galerii Victoria, to dziś…?

- (Chwila zastanowienia). Zmiana 
lokalizacji naszego salonu z Galerii 
Victoria na sklep przy ul. Długiej to 
był bardzo dobry ruch. Nie tylko z 

perspektywy obecnej sytuacji. Stwo-
rzyliśmy ciekawe miejsce na mapie 
Wałbrzycha, ratując jednocześnie 
zabytkowy budynek byłego „Lino-
drutu”. Nasz salon jest doskonale 
zlokalizowany, posiada wygodny 
parking i przez swoją wielkość po-
zwala nam na oferowanie klientom 
dużo więcej niż w małym lokalu w 
Victorii. No i rzecz jasna nie dotyczą 
go zakazy handlu, co dziś znaczy być 
albo nie być na rynku. Cieszę się, że 
podjęliśmy taką decyzję.

Myślałeś w tym trudnym czasie 
nad zwolnieniami pracowników? 

- Nie. Nie pomyślałem o tym na-
wet przez chwilę. Przez ostatnie lata 
poświęciliśmy dużo czasu, energii 
i pieniędzy na stworzenie zespołu, 
który w każdych warunkach radzi 
sobie doskonale. Jesteśmy firmą 
sprzedaży wielokanałowej, mamy 
2 sklepy detaliczne oraz mocny 
dział sprzedaży internetowej. Wszy-
scy nasi pracownicy ściśle ze sobą 
współpracują .Są świetnie wyszko-
leni. Nie możemy sobie pozwolić 
na osłabienie naszego zespołu. 
Jesteśmy rodzinną firmą, wspieramy 
się nawzajem.

Jak w twoim przypadku wy-
gląda pomoc państwa? Z jakich 
dobrodziejstw skorzystałeś w 
ramach tarczy antykryzysowej? 

- Spędziliśmy kilka dni na zgłębie-
niu zasad programów pomocowych. 
Wysłaliśmy kilka wniosków i na razie 

cisza. Nie otrzymaliśmy żadnej po-
mocy ani żadnej odpowiedzi. Mam 
nadzieję, że obiecane wsparcie mimo 
wszystko do nas trafi.

Pospekulujmy na koniec. Jakie 
mogą być dla branży następstwa 
koronawirusa? Igor Klaja, wła-
ściciel marki 4F, wieszczy koniec 
galerii handlowych, jakie znamy?  

- Rzeczywistość nie tylko w handlu 
będzie wyglądała inaczej niż dotych-
czas. Nawet jeśli uporamy się z CO-
VID-19, za jakiś czas może pojawić 
się inny wirus. Musimy nauczyć się z 
tym żyć. Klienci już zaczynają doce-
niać możliwość zrobienia szybkich, 
bezpiecznych zakupów. Igor Klaja to 
prezes firmy o międzynarodowym 
zasięgu. Zna doskonale realia handlu 
na wielu rynkach. Zgadzam się z nim, 
że duże galerie handlowe nie będą 
już miejscem do spędzania wolnego 
czasu z rodzinami i przez to przesta-
ną być atrakcyjne biznesowo. Już 
od pewnego czasu zauważalny jest 
trend robienia zakupów w dobrze 
skomunikowanych sklepach przy uli-
cach oraz w tzw. retail parkach. Duże 
obiekty tracą klientów. To zapewne 
będzie trend wieloletni. I to jest wła-
śnie szansa dla małych regionalnych 
firm. Nie tylko handlowych. Musimy 
zawalczyć o nasze miejsce na rynku, 
przekonać klientów, że wspieranie 
lokalnych biznesów opłaca się nam 
wszystkim.

Rozmawiał Tomasz Piasecki 

ROZMOWA TYGODNIA

Musimy zawalczyć 
o miejsce na rynku

Nie ma dziś chyba firmy, która nie dostałaby po 
„tyłku”. O tym, jak w tych trud-
nych czasach radzić sobie na 
biznesowym szlaku, rozmawia-
my z człowiekiem, który jest 
przedsiębiorcą od 26 lat. 
Wojciech Choda-
niewicz, właści-
ciel firmy Spor-
ting, mówi, jak 
sobie radzi, żeby 
przetrwać.
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Musimy zawalczyć 
o miejsce na rynku

Nie ma dziś chyba firmy, która nie dostałaby po 
„tyłku”. O tym, jak w tych trud-
nych czasach radzić sobie na 
biznesowym szlaku, rozmawia-
my z człowiekiem, który jest 
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 » - W marcu straciliśmy 40 procent obrotów, w kwietniu zauważyliśmy jednak symptomy poprawy – mówi Wojciech Chodaniewicz, właściciel firmy Sporting
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Napiszemy krótko. Z tego, co miał 
pod ręką w swoim warsztacie (bo 
nigdy nie wyrzuca rzeczy, które mogą 
mu się kiedyś przydać), złożył maszynę. 
Możecie go nazwać, jak chcecie, wyna-
lazcą, konstruktorem, twórcą. Jedno 
jest pewne. Urządzenie, które wymyślił 
mężczyzna i skonstruował, jest ge-
nialne w swojej prostocie. Produkuje 
ok. 700 jednorazowych maseczek na 
godzinę. Czy wy to rozumiecie? To zu-
pełnie inna para kaloszy niż siedzenie 
po nocach i szycie ze starych zasłonek 
maseczek wielokrotnego użytku. To 
produkcja masowa, wymyślona przez 
jednego człowieka. No, z pomocą 
rodziny. Bo dzieci i żona mają w całym 
procesie swój udział, a teść, jedyny taki 
szwacz w Polsce, przyszywa gumki do 
schodzących z taśmy maseczek. Wtedy 
dopiero produkt jest gotowy.   

Powiecie, ale jak to? Zwykły czło-
wiek wymyślił coś takiego? Rzecz w 
tym, że Radosław Pawlaczyk to nie 
taki przeciętny zjadacz chleba. Wie-
dzę o tego typu urządzeniach ma w 
małym palcu, bo od kilku lat pracuje 
w firmie John Cotton w Szczawnie-
-Zdroju jako mechanik-automatyk. To 
ze swojej macierzystej firmy dostał 
pierwszy materiał do zrobienia ma-
seczek. W John Cotton wiedzieli, że 
jak mieszkańcowi Głuszycy powierzą 
trochę flizeliny (z tej tkaniny robione 
są maseczki), to na pewno zrobi z 
niej użytek. I zrobił. – Obserwując 
pracę szwaczek w swojej firmie, po-
myślałem „ a może by tak spróbować 
samemu” – mówi z uśmiechem nasz 
rozmówca. Próba okazała się nad 
wyraz udana. Samodzielnie zbudo-
wał urządzenie o sporej wydajności. 

Do tego proste i tanie w użytkowa-
niu. Te 700 maseczek zjeżdżających 
na godzinę z linii produkcyjnej to 
wynik budzący szacunek. – Powiem 
nieskromnie, że jestem zadowolony 
z tego, jak to wyszło. Ale to dopiero 
początek całego procesu. Pracuję 
właśnie nad zbudowaniem auto-
matu, który będzie samodzielnie 
mocował gumki do maseczek. Wtedy 
produkcję będzie można nazwać 
całkowicie zautomatyzowaną – pod-
kreśla Radosław Pawlaczyk. 

Pierwsze maseczki z flizeliny wy-
jechały już z 
jego zakładu i 
trafiły do 
gminy. 
M a r z e -
niem kon-

struktora, lokalnego patrioty, jest, 
by wszystkich mieszkańców Głuszycy 
wyposażyć w maseczki wyproduko-
wane w jego garażu. A trzeba wam 

wiedzieć, że są 
bardzo porząd-
ne. Zrobione z do-
brej jakości tkani-
ny i składane 
„na tr zy”. 
– Oczywi-
ście nie 
j e s t e m 
ś w i ę -
tym Mi-
kołajem 
i  n i e 
b ę d ę 
i c h 

wyłącznie rozdawał. Gdy w mieście 
wszyscy będą chodzić w moich ma-
seczkach kolejne partie zamierzam 
sprzedawać. Produkcja jest tania, 

więc i produkt końcowy nie jest dro-
gi. Koszt jednej maseczki to około 1,6 
zł netto – mówi wynalazca. 

Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY

GŁUSZYCA

A gdyby tak zrobić maseczkę
Na ten niezbyt dziś oryginalny pomysł wpadło już 
wiele osób, ale nikt w regionie nie pomyślał do-
tąd nad produkcją masową. Zrobił to Radosław 
Pawlaczyk z Głuszycy. I tu zaczyna się jego nie-
samowita historia, bo to, co wymyślił, nie wpisuje 
się w żadne ramy.

F
ot

. u
ży

cz
on

e 
(R

ad
os

ła
w

 P
aw

la
cz

yk
)

Jodły, bukszpan oraz mo-
drzew młodzież pozyskała od 
Nadleśnictwa Wałbrzych. To 
inicjatywa z okazji Światowego 

Dnia Ziemi. Młodzież w ten 
sposób zaznaczyła swój udział 
w związku z tym świętem. 
Niestety, wspólne sadzenie 

drzew nie mogło odbyć się ze 
względu na sytuację związaną 
z rozprzestrzenianiem się ko-
ronawirusa. Sadzonki zostaną 

wykorzystane do wypełnienia 
wolnych miejsc i luk zieleni na 
terenie Parku Zdrojowego oraz 
Szwedzkiego. Nam wypada 
tylko przyklasnąć, że Szczaw-
no-Zdrój ma młodzież zaan-
gażowaną w sprawy  ekologii 
i środowiska, szczególnie lo-
kalnego. Koordynatorem akcji 
była radna miejska Agnieszka 
Pisarska.  

SCB

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Brawo dla młodych 
Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczawnie-
-Zdroju przekazał do miejscowego urzędu miejskiego sadzonki 
drzewek. 
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 » Na godzinę z taśmy schodzi 
ok. 700 sztuk maseczek

Do tego proste i tanie w użytkowa-
niu. Te 700 maseczek zjeżdżających 
na godzinę z linii produkcyjnej to 
wynik budzący szacunek. – Powiem 
nieskromnie, że jestem zadowolony 
z tego, jak to wyszło. Ale to dopiero 
początek całego procesu. Pracuję 
właśnie nad zbudowaniem auto-
matu, który będzie samodzielnie 
mocował gumki do maseczek. Wtedy 
produkcję będzie można nazwać 
całkowicie zautomatyzowaną – pod-
kreśla Radosław Pawlaczyk. 

Pierwsze maseczki z flizeliny wy-
jechały już z 
jego zakładu i 
trafiły do 
gminy. 
M a r z e -
niem kon-

wiedzieć, że są 
bardzo porząd-
ne. Zrobione z do-
brej jakości tkani-
ny i składane 
„na tr zy”. 
– Oczywi-
ście nie 
j e s t e m 
ś w i ę -
tym Mi-
kołajem 
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A gdyby tak zrobić maseczkę
Na ten niezbyt dziś oryginalny pomysł wpadło już 
wiele osób, ale nikt w regionie nie pomyślał do-
tąd nad produkcją masową. Zrobił to Radosław 
Pawlaczyk z Głuszycy. I tu zaczyna się jego nie-
samowita historia, bo to, co wymyślił, nie wpisuje 

 » Radosław Pawlaczyk 
sam skonstruował 

maszynę do produkcji 
maseczek
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Program nazwano „Rewitalizacją prze-
strzeni publicznej i niezagospodarowa-
nych podwórek w uzdrowiskowej części 
miasta Jedlina-Zdrój”. Przyznacie, że 
trochę to przydługie, ale cóż, takie wy-
mogi. Nie to jest jednak najważniejsze. 
Istotniejsze, co dzięki projektowi, którego 
wartość wyniosła blisko 3 mln zł, udało 
się zrobić. 

Program podzielono na dwie części – prze-
budowa i modernizacja przestrzeni i zieleni 
miejskiej oraz przebudowa i modernizacja 
budynków. Jedlina-Zdrój na realizację tego 

projektu otrzymała dofinansowanie w ramach 
umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Cel był taki, aby poprawić estetykę i funk-
cjonalność przestrzeni publicznej. Umożliwić 
dostęp do obiektów publicznych osobom 
niepełnosprawnym, zagospodarować znisz-
czone budynki i nadać im nowe funkcje. 
Ważny był też wzrost poziomu usług ogól-
nomiejskich. 

O tym, co konkretnie zrobiono, napiszemy 
za tydzień. 

Red

W 1847 roku firma Reichenheim & 
Sohn kupiła małą fabrykę w Dolinie 
Marcowego Potoku przy dzisiejszej ul. 
Leśnej. Pierwszą dużą inwestycją była 
budowa nowej kotłowni zasilającej 
maszynę parową, która była główną 
siłą napędową fabryki. W 1865 roku 
dla zapewnienia ciągłości produkcji 
wybudowano dwa stawy (dzisiej-
sze dwa pierwsze akweny). Dalszy 
gwałtowny rozwój firmy wymusił na 

właścicielach kompletną przebudowę 
kotłowni i powstanie kolejnych trzech 
stawów przy ul. Leśnej. Z tego okresu 
pochodzi majestatyczny komin, który 
do dziś góruje nad Głuszycą.

Szeroka działalność charytatywna 
Leonora obejmowała utworzenie 
szkółki niedzielnej i chóru męskiego 
w 1855 roku, a 6 lat później zaś 
sfinansował budowę sierocińca (dziś 
to Placówka Całodobowej Opieki dla 

Osób Niesamodzielnych „Geramus”). 
Również z jego inicjatywy powstał 
szpital dla pracowników, czyli póź-
niejszy szpital ginekologiczny przy 
ul. Grunwaldzkiej.

Leonor Reinchenheim był też bar-
dzo aktywnym politykiem. Od 1858 
roku aż do śmierci w 1867 roku za-
siadał w pruskim parlamencie, gdzie 
był głównym oponentem polityki 
Bismarcka.          Red

CO W GMINACH PISZCZY / PROMOCJA

JEDLINA-ZDRÓJ

Jak z innej bajki 
To nie jest sformułowanie na wyrost. Uwierzcie 
nam, ale niektóre podwórka w mieście nie wyglą-
dały tak jak teraz na zdjęciach. Zmieniły się dzięki 
przeprowadzeniu kompleksowej rewitalizacji.

Musicie wiedzieć, że ku-
racjusze przybywający „do 
wód” nie tylko leczą nękane 
schorzeniami ciało, ale też 
koją targaną niepokojem 
o zdrowie duszę. Taki też 
cel przyświecał dawniej za-
rządowi uzdrowiska, który 
starał się zapewnić swoim 
pacjentom szeroką ofertę 
kulturalną. Żeby zapełnić im 
czas i dostarczyć rozrywki. 
Powstawały służące temu 

celowi obiekty. Do nich nale-
ży m.in. zbudowana w 1896 
roku muszla koncertowa w 
Szczawnie. 

Jest to drewniany pawilon 
z półkolistą czaszą, stojący na 
wysokiej podmurówce, po-
siadający bogatą, oryginalną 
snycerkę. Pacjenci, zaopatrze-
ni w szklanki wody zdrojowej, 
odbywali krótkie spacery, 
podczas których słuchano 
płynącej z muszli muzyki, 

m.in. Mozarta czy Webera w 
wykonaniu orkiestry prome-
nadowej. 

Także i dziś odbywają się 
tutaj muzyczne imprezy dla 
mieszkańców, kuracjuszy i 
gości kurortu, m.in. koncerty 
z okazji Międzynarodowego 
Festiwalu Henryka Wieniaw-
skiego, Międzynarodowego 
Dnia Muzyki czy Dni Szczaw-
na-Zdroju. 

Red
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GŁUSZYCA

Leonor filantrop i budowniczy 
Myślicie, że znacie gminę, w której mieszkacie? No to prze-
czytajcie tę krótką historię. Dodajmy, fascynującą. Jednym z 
najbardziej zasłużonych dla rozwoju głuszyckiego przemysłu 
był Leonor Reichenheim… 

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Nie tylko dla melomanów  
Ile razy tam przystawaliście, by posłuchać muzyki 
„pod chmurką”? Dziesiątki, jeśli nie setki. Prawda? 
Poznajcie historię drewnianej muszli koncertowej 
znajdującej się naprzeciwko Białej Sali w Szczaw-
nie-Zdroju. 

 » To miejsce jeszcze kilka lat 
temu tak nie wyglądało 
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 » W czasie świąt Bożego Narodzenia w 
muszli można oglądać szopkę 

 » Dawny sierociniec w Głuszycy
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Pierwszym dyrektorem huty 
był Jan Burchaciński (bezpar-
tyjny inżynier mechanik), a 
drugim (od 1946 roku) – Eu-
geniusz Stup (PPR). Pierwszym 
kierownikiem produkcji został 
były hutnik i topiarz Stefan 
Naczulski, a pierwszym in-
żynierem – elektryk Stefan 
Szlązak. W 1962 roku dy-
rektorem technicznym został 
Tadeusz Misiorowski, który w 
1974 roku zastąpił Stanisława 
Sykusa na stanowisku dyrek-
tora naczelnego. Zostawmy 
już w spokoju kierownictwo, 
bo przed nami jeszcze wiele 
ciekawostek dotyczących huty.

Jak wiadomo pierwsze po-
wojenne lata w Polsce nie były 
łatwe. Zniszczone miasta pod-

nosiły się z gruzów, ludzie pra-
gnęli powrotu normalności. I 
w tym trudnym dla wszystkich 
czasie w hucie kilkukrotnie 
podejmowane były uchwały 
o bezpłatnej pracy w niedziele 
na rzecz odbudowy znisz-
czonego wojenną pożogą 
kraju. Huta przekazała miastu 
Wrocław dwa wagony szkła, 
Poznaniowi – jeden, War-
szawie – siedem (w dwóch 
rzutach), a Politechnice Wro-
cławskiej – dwa i pół wagonu 
(na oszklenie gmachu wro-
cławskiego zakładu nauko-
wego). W odbudowującym 
się kraju istniało ogromne 
zapotrzebowanie na szkło 
okienne. W latach 1945-1946 
Lustrzanka była tym zakła-

dem, którym prasa intereso-
wała się chyba najbardziej. 
Zakład ciągle zwiększał pro-
dukcję, załoga podejmowała 
dodatkowe zobowiązania i 
kolejne wagony szkła jechały 
w Polskę. Prasa dolnośląska i 
centralna chętnie opisywała 
takie inicjatywy dyrekcji oraz 
działaczy związkowych lub 
partyjnych. Chwalono załogę, 
ale nie dopowiadano, że w 
tych latach składała się ona 
w większości z niemieckich 
fachowców (zmuszanie ich 
do dodatkowej pracy nie 
stanowiło wówczas żadnego 
problemu). 

W okresie od 15 sierpnia 
do 31 grudnia 1945 roku huta 
wyprodukowała 323 tys. m. 

kw. szkła lanego (3,4 i 5 mm), 
69 tys. m. kw. szkła zbrojone-
go (6 mm) i 4760 m kw. szkła 
lustrzanego surowego.

W czerwcu 1946 roku wizy-
tę w hucie złożyła amerykań-
ska misja handlowa złożona 
z przedstawicieli przemysłu 
samochodowego i lotnicze-
go, która zamówiła większą 
partię szkła lustrzanego. W 
połowie 1946 roku huta wy-
korzystywała 74% swoich 
możliwości technicznych, a 
poziom produkcji sięgał 92% 
przedwojennego. Głównymi 
produktami było szkło lane 
surowe i zbrojone oraz szkło 
lustrzane. Na początku wrze-
śnia 1946 roku uruchomiono 
halę gięcia szkła. Wartość pro-

dukcji w tym roku wynosiła 
11.378.424 zł. 

W hucie codziennie odby-
wały się narady wytwórcze z 

udziałem kierowników i maj-
strów, na których omawiano 
bieżące sprawy fabryczne i 
socjalne. Najczęściej podno-

HISTORIA NIEZNANA

Fascynująca nasza Lustrzanka (2)
Jak słusznie zauważyli nasi czytelnicy, w pierwszym artykule o wałbrzyskiej Lu-
strzance zabrakło informacji o pierwszej polskiej dyrekcji huty, zanim kierowanie 
nią objął w listopadzie 1947 roku Stanisław Sykus. Spieszę naprawić to niedopa-
trzenie i od tego właśnie rozpocznie się druga część historii tego zakładu.

 » Obecna ul. Wrocławska z hutą szkła po lewej (Fot. www.polska-org.pl, ok. 1928)

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA

 » Szlifiernia brzegów szkła (Fot. www.polska-org.pl, ok. 1970)
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szono nieodpowiednią ja-
kość siatki drucianej wtapia-
nej w szkło zbrojone, którą 
dostarczał hucie zewnętrzny 
zakład kooperujący. W 1947 
roku znaczną część produkcji 
huta eksportowała do po-
łudniowej Afryki, Szwecji, 
Palestyny, Związku Radziec-
kiego i Danii.

W 1950 roku oddano do 
użytku pakownię o kubatu-
rze 16250 m. sześciennych 
wyposażoną w urządzenia 
mechaniczne, dzięki czemu 
uzyskano znaczne oszczędno-
ści poprzez odciążenie maga-
zynów portowych, w których 
składano szkło eksportowe. 
Łączny koszt budowy pakowni 
i magazynu surowców wy-
niósł ok. 6,5 mln zł. W 1952 
roku uruchomiono wannę na 
szkło lustrzane o zdolności 
produkcyjnej 500 tys. m. kw. 
Koszt tej inwestycji wraz z 
maszynami i urządzeniami 
wyniósł ponad 3 mln zł. 

Rok 1955 przyniósł nagrodę 
państwową III stopnia dla 
pracownika huty, chemika 
inż. Jana Chmieleńskiego, 
autora artykułów w facho-
wych czasopismach takich jak 
„Przemysł Szklarski” czy „Szkło 
i Ceramika”. Czym zasłynął in-
żynier Chmieleński? Pierwszy 
w Polsce opracował metodę 
produkcji szkła, które pływa 
po wodzie, szkła lżejszego od 
wody, tzw. szkła piankowego! 
Czy ktokolwiek dzisiaj pamię-
ta, kto i gdzie wymyślił takie 
szkło? Niestety, chyba nie.

Jak informuje autor zakła-
dowej kroniki, w 1955 roku 

wyroby huty eksportowano 
do krajów demokracji ludowej 
(ZSRR, Bułgaria, Czechosłowa-
cja, Jugosławia, Węgry, NRD, 
Mongolia, Kuba) i innych, 
m.in. kapitalistycznych (Arabia 
Saudyjska, Austria, Boliwia, 
Birma, Cejlon, Cypr, Dania, 
Egipt, RFN, Finlandia, Gujana 
Brytyjska, Ghana, Holandia, 
Hong-Kong, Izrael, Indie, Ir-
landia, Jordania, Kambodża, 
Kenia, Kolumbia, Liban, Ma-
laje, Malta, Maroko, Nigeria, 
Norwegia, Pakistan, Syjam, 
Singapur, Szwecja, Sudan, 
Turcja, USA, Włochy).

W 1956 roku oddano do 
użytku kolejne obiekty: ma-
gazyn surowców o kubatu-
rze 24530 m. sześciennych, 
mieszalnię surowców (7355 
m. sześciennych), magazyn 
siatki i materiałów ogniotrwa-
łych (3350 m sześciennych), 
szatnię i stołówkę przy hali 
4/5 (2821 m. sześciennych), 
bocznicę kolejową (0,5 km) i 
trzy zespoły szlifiersko-poler-
skie (koszt ok. 15 mln złotych).

W 1958 roku w hucie roz-
poczęto ciągłą produkcję 
marblitu. Cóż to takiego? To 
białe szkło opakowe, używane 
jako wykładzina ścian (np. w 
łazienkach). Marblit powstaje 
przez mechaniczne wymie-
szanie piasku, sody, skaleni 
(minerały), saletry potasowej, 
arszeniku, a następnie stopie-
nie tej mieszaniny w piecu o 
temperaturze 1400 stopni w 
czasie 20 godzin. Wałbrzyska 
Lustrzanka osiągnęła w tej 
materii mistrzostwo. Urucho-
mienie nowego działu pro-

dukcji marblitu miało miejsce 
w 1960 roku i kosztowało 
ponad 12 mln zł.

Ale 1958 rok to nie tyl-
ko marblit. Jak w kwietniu 
informowała ówczesna pra-
sa, poza produkcją szkła lu-
strzanego, ornamentowego, 
zbrojonego i budowlanego, 
huta wykonywała także grube 
płyty szklane przeznaczone do 
różnych celów. Między innymi 
z płyt tych powstawały także 
szkła okularowe i soczewki do 
różnych aparatów i przyrzą-
dów optycznych. Takie szkło 
musiało mieć odpowiednią 
grubość, czystość i klarow-
ność. Płyty były wysyłane  do 
Zakładów Optycznych w Je-
leniej Górze, gdzie wycinano 
z nich kawałki pozbawione 
pęcherzyków powietrza, a na-
stępnie poddawano obróbce 
w precyzyjnych obrabiarkach 
i szlifierkach. Miesiąc później, 
w maju 1958 roku w Trybu-
nie Wałbrzyskiej ukazała się 
reklama, że huta uruchomiła 
dużą gięciarnię szkła, w której 
z własnego materiału mo-
gła giąć szkło ornamentowe, 
zbrojowe, lustrzane (drob-
nowymiarowe do kat. 0,45 
m. kw.), opak biały i czarny z 
politurą ogniową (marblit), do 
kopiarek. 

Końcówka lat 50. to kolejne 
zmiany. W 1959 roku oddano 
do użytku wannę szklarską z 
dwoma automatami o zdol-
ności produkcyjnej 6 tys. ton 
szkła budowlanego, budynek 
mieszalni surowców o kuba-
turze 92100 m. sześciennych, 
magazyn surowców o kuba-

turze 17154 m. sześciennych 
oraz skrzynkarnię. 

W 1960 roku lokalna prasa 
alarmowała, że upały i susze 
nie zagroziły produkcji huty 
w takim stopniu jak pozornie 
drobne braki w zaopatrze-
niu. Gdzie powstał problem? 
Ciśnie się na usta ciekawe 
przysłowie „z piasku bicza 
nie ukręcisz”, które można 
przełożyć na ówczesną sy-
tuację związaną z brakami 
materiałowymi, tj. „z same-
go piasku szkła nie zrobisz”. 
Dlaczego? Bo potrzebne są 
jeszcze inne surowce, jak np. 
soda amoniakalna, z którą 
były największe kłopoty. Co 
było ich przyczyną? Brak od-
powiedniej ilości wagonów, 
awarie, a także mniejszy po-
ziom produkcji niż planowano 
w Janikowskich Zakładach 
Sodowych koło Inowrocławia. 
Z pomocą przyszły wówczas 
Zakłady Sodowe w Mątwach, 
które dostarczyły pewne ilości 
tego niezbędnego produk-
tu. Problemy były również z 
tekturą falistą do opakowań. 
Brak tektury przysparzał pra-
cy, zmuszał do kilkukrotnego 
transportowania gotowej pro-
dukcji, blokującej magazyny. Z 
przydzielonych 224 ton tektu-
ry huta otrzymała tylko 100. 

W latach 1962-1963 wy-
budowano stację pomiarową 
gazu oraz ułożono gazociąg 
o długości 3 km i średnicy 
400 mm na trasie Biały Ka-
mień – Lustrzanka. Ważniejsze 
inwestycje zrealizowane w 
latach 1965-1966 to budowa 
warsztatu mechanicznego 

(o kubaturze 1858 m. sze-
ściennych), przebudowa szli-
fierni (wymiana konstrukcji 
dachowej) oraz dobudowanie 
laboratorium i ambulatorium 
o łącznej kubaturze 72149 m. 
sześciennych.

W połowie lat 60. w poża-
rze została zniszczona hala 
sportowa na terenie zakładu. 
W jej miejscu wybudowano 
halę produkcyjną, a nową 
halę sportową urządzono w 
byłym magazynie.

Cdn...
Opr. Piotr Frąszczak
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 » Widok ogólny huty szkła (Fot. Stein E., Das Buch der Stadt 
Waldenburg in Schlesien, 1925)

 » Jedna z hal produkcyjnych huty 
(Fot. www.polska-org.pl, ok. 1932)



14 WIESZ CO | NR 18/5.05.2020 r.

Czy przeżyła Pani swój amery-
kański sen?

- Na pewno istnieje coś takiego jak 
amerykański sen. Ale ja poleciałam 
do Stanów Zjednoczonych na studia. 
To był główny powód. 

Julliard to szkoła z bardzo wyso-
ką pozycją w światowym rankin-
gu placówek artystycznych. 

- Jest to szkoła, na którą rzeczy-
wiście bardzo trudno się dostać. 
Dobrze przygotowałam się do eg-
zaminu, moje wcześniejsze studia 
w Niemczech u Petru Munteanu na 
pewno mi pomogły. Dostałam sty-
pendium i mogłam polecieć na stu-
dia. A potem… Nie wszystko było 
takie różowe w tym Nowym Jorku. 
To było dla mnie nowe miasto, 
miałam zaledwie 18 lat, wszystko 
wielkie, dziwne. Przyjechałam 
sama. W Julliard jest bardzo dużo 
studentów międzynarodowych i to 
byli moi najbliżsi znajomi. Odbyłam 
jedne studia, potem drugie, dok-
toranckie. Stamtąd mam najwięcej 
kontaktów, które teraz umożliwiają 
mi koncertowanie w Stanach. Czę-
sto i chętnie przyjeżdżam do Polski, 
miło mi, że wystąpiłam z orkiestrą 
Filharmonii Sudeckiej i jej wspa-
niałym dyrygentem Bartoszem 
Żurakowskim.

Proszę opowiedzieć trochę o 
Julliard.

- Julliard School of Music to wła-
ściwie trzy działy: muzyka, taniec i 
teatr. To jest mała szkoła, mieści się 
w Lincoln Center w Nowym Jorku, 
koło opery i filharmonii nowojorskiej. 
W Julliard jest też wydział jazzowy i 
są tam muzycy na bardzo wysokim 
poziomie. 

Czy studenci Julliard wspierają 
się nawzajem w czasie nauki, czy 
są grupy wspólnie muzykujące?

- Nie. Nie szuka się właściwie cze-
goś takiego. Amerykanie są otwarci 
na wszystkich. Na początku studiów 
ważne było dostosowanie się, zmia-
na nawyków. W akademiku warunki 
nie były super. Po pierwszym roku 
wcale nie chciałam tam wracać, z 
wielu rzeczy nie byłam zadowolona. 
Mentalność Amerykanów jest inna, 
właściwie nadal się jej uczę. Kiedy 
zaczynałam studia, oprócz mnie 
była tylko jedna osoba z Polski, kla-
wesynista, który zresztą urodził się 
w Stanach. W kolejnym roku doszła 
skrzypaczka z Polski, Fatima Aaziza, 
gra teraz w orkiestrze w New Jersey, 

z nią rozmawiałam po polsku. I to 
właściwie wszystko. Mama zawsze 
do mnie mówiła: poszukaj, wyjdź 
do Polonii, może oni mogą ci jakoś 
pomóc, zorganizować jakiś koncert. 
To nie było dla mnie takie proste, 
ot tak – idź szukaj. Bardzo mało 
miałam kontaktu z Polakami. A we 
Wrocławiu, po trzech miesiącach 
mojego pobytu w Stanach, znajomi 
mamy pytali ją: „no to jak, Kinga 
robi karierę w Ameryce”? Poje-
chałam się uczyć. Wtedy nie 
myślałam o wielkiej karie-
rze, choć zawsze chciałam 
grać na skrzypcach, nie 
ma dwóch zdań. 

Nauka w szkole zaj-
muje cały dzień?

- Tak, zajęcia są roz-
łożone właściwie na cały dzień. 
Szczerze powiedziawszy brakowało 
mi na studiach przedmiotów typu 
biologia, matematyka, zawsze 
lubiłam szkołę. Było kilka pozamu-
zycznych przedmiotów, przez które, 
wydawało mi się, że tracę czas. W 
Stanach, szczególnie w Julliard nie 
jest tak, że jedziesz do jakiegoś 
profesora i potem robisz karierę. Ja 
pojechałam do Dorothy DeLay, to 
duże nazwisko – uczyli się u niej 
Perlman, Zukerman, Midori, wszy-
scy ci najlepsi, najbardziej znani 
skrzypkowie. Przyjęła mnie do 
swojej klasy. Niestety krótko po-
tem zmarła. Później uczyłam się 
u Japonki. To jest osoba, która 
nie ma telefonu komórkowego, 
od niedawna używa maila, 
niewiele potrafi załatwić, ale 
umie grać na skrzypcach. Od 
niej nauczyłam się techniki. 
Może to jest błąd uczelni, nie 
wiem, czy tylko w Stanach 
uczą, jak grać, ale nie uczą, 
jak o siebie zadbać, jak 
potem myśleć o karierze. 
Teraz  wprowadzane są 
zajęcia, które mają na-
uczyć studenta, jak sobie 
samemu menadżerować. 
Wszystkie moje koncerty 
organizowane były na 
początku – i nadal tak 
jest – z polecenia, ktoś 
mnie gdzieś usłyszy i 
zaprosi. Muzyk swoją 
reputacją, swoimi wła-
snymi kontaktami, za-
łatwia dalsze kontakty, 
kolejne koncerty. 

W Pani przypadku to sukces?
-  Ta k , 

a le  ja 
jesz-
c z e 

dążę do przodu. Nie wspięłam się 
na najwyższe szczyty. One zresztą 
zawsze będą wyżej – mówię o ca-
łokształcie – zawsze będę chciała 

się doskonalić, będę 

chciała grać lepsze kon-
certy, grać je lepiej, z lepszymi 

muzykami.
Czy ma Pani wymyśloną dro-

gę swojego rozwoju?
- Szczerze powiedziawszy nie. 

Niektóre rzeczy same się rozwijają, 
na niektóre nie mamy wpływu. 
Mimo wszystko gram bardzo fajne 
koncerty, ze wspaniałymi muzykami. 
Z własnego wyboru bardziej koncen-
truję się na muzyce solowej. 

Czy dzisiaj jeszcze można mówić 
o emigracji artystycznej?

- Świat stał się globalny. Na pewno 
nie wyobrażam sobie, żebym miała 
wrócić do Polski na stałe. Będąc w 
Stanach i mając obywatelstwo pol-
skie mogę zarówno koncertować w 
Polsce, jak i w Ameryce, to łatwiejsze 
chociażby pod względem wizowym. 
W Polsce została nagrana moja 
kolejna płyta z muzyką Romualda 
Twardowskiego, z Orkiestrą Sym-
foniczną w Toruniu i dyrygentem 
Mariuszem Smolijem. 

Jak spowodować, by muzy-
ka stała się bardziej dostępna?

- To zależy, jak patrzymy na 
świat. Skoro świat jest global-
ny, mamy możliwość różnej 
muzyki. Jakoś do tego trzeba 
dotrzeć. W Stanach bardzo 
często wykonuję muzykę pol-
ską, najczęściej zupełnie nie-
znaną. Oczywiście Chopina 
każdy zna, Wieniawskiego 
już nie każdy, oczywiście 
oprócz skrzypków, ale 
Lipińskiego, Zarzyckiego 
nikt! Wprowadzam do 
swoich recitali np. Szy-
manowskiego. Dużo 
muzyki polskiej to w 
większości muzyka 
trudna, nie jest ła-
two ją sprzedać. 
Muszę te utwo-
ry odpowiednio 
ustawić w pro-
gramie, nie za 

dużo, nie za mało, 
w odpowiednim 

miejscu, żeby się tego chciało słuchać 
i żeby ludzie na końcu powiedzieli: 
„o! a to był fajny utwór”. Twardow-
ski się bardzo podoba. 

Mówi się o niskim poziomie 
kształcenia muzycznego. Czy mu-
zyk profesjonalny może być ani-
matorem kultury? 

- W Stanach są szkoły, w któ-
rych w ogóle nie ma muzyki, są 
na bardzo niskim poziomie. Są też 
takie, do których bardzo trudno 
się dostać, po 100 i 200 osób na 
miejsce. Mnie samej zdarza się 
grać dla ludzi, którzy nie mają 
z ielonego pojęcia o muzyce. 
W Stanach coraz częściej jest 
tak, że muzyk opowiada przed 
koncertem o utworze, ludziom 
się łatwiej potem tego słucha, 
poznają osobę, którą za moment 
usłyszą. Dla nich to może coś 
wnieść, nawet jeżeli się zachwycą 
jedną nutą, jedną frazą – to już 
jest wielki sukces. Są specjalne 
organizacje, które się tym zajmu-
ją. Ostatnio w Montanie, gdzie 
grałam koncert z orkiestrą, w 
kontrakcie miałam zapisane, że 
mam także wystąpić na koncercie 
dla młodzieży, miałam z nimi roz-
mawiać, odpowiadać na pytania, 
które najczęściej nie miały nic 
wspólnego z muzyką.

To nie był dyskomfort dla Pani, 
brak szacunku wobec wielu lat 
trudnej nauki?

- Szacunek się należy każdemu. A 
o wszystko trzeba zabiegać, muszę 
wyjść do ludzi z czymś, żeby mnie 
zauważyli, żeby mnie potem zaprosi-
li. Muzyk musi być osobą pokorną. Z 
jednej strony mówimy – tak mało lu-
dzi słucha muzyki klasycznej. Trzeba 
ich zainteresować w jakiś sposób. Z 
drugiej strony jadę na koncert, potem 
obserwuję ludzi na ulicy, a ci ludzie 
myślą zupełnie o innych sprawach. 
Co ich tam jakiś skrzypek interesuje, 
nawet jeśli to jakaś gwiazda. Joshua 
Bell zagrał z orkiestrą w wyprzedanej 
sali, a następnego dnia w metrze 
grał Chaconnę Bacha i nikt tego nie 
zauważył, kilka osób wrzuciło mu 
po dolarze. Życie składa się nie tylko 
z tych spraw materialnych, ale też 
duchowych, muzyka do nich należy. 
Jest nam potrzebna, żeby to życie 
było pełniejsze, większe, głębsze. 
Muzyka może inspirować do innych, 
lepszych działań.

Dziękuję za rozmowę 

Muzyk musi być pokorny
Niektórzy mieli szczęście i usłyszeli w marcu Kingę Augustyn występującą 
wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Barto-
sza Żurakowskiego.  Być może jeszcze ją w Wałbrzychu zobaczymy. Tym-
czasem skrzypaczka specjalnie dla WieszCo opowiada o swoim pobycie w 
USA i rozwijającej się karierze.      

KULTURA

z nią rozmawiałam po polsku. I to 
właściwie wszystko. Mama zawsze 
do mnie mówiła: poszukaj, wyjdź 
do Polonii, może oni mogą ci jakoś 
pomóc, zorganizować jakiś koncert. 
To nie było dla mnie takie proste, 
ot tak – idź szukaj. Bardzo mało 
miałam kontaktu z Polakami. A we 
Wrocławiu, po trzech miesiącach 
mojego pobytu w Stanach, znajomi 
mamy pytali ją: „no to jak, Kinga 
robi karierę w Ameryce”? Poje-
chałam się uczyć. Wtedy nie 
myślałam o wielkiej karie-
rze, choć zawsze chciałam 
grać na skrzypcach, nie 

- Tak, zajęcia są roz-
łożone właściwie na cały dzień. 
Szczerze powiedziawszy brakowało 
mi na studiach przedmiotów typu 
biologia, matematyka, zawsze 
lubiłam szkołę. Było kilka pozamu-
zycznych przedmiotów, przez które, 
wydawało mi się, że tracę czas. W 
Stanach, szczególnie w Julliard nie 
jest tak, że jedziesz do jakiegoś 
profesora i potem robisz karierę. Ja 
pojechałam do Dorothy DeLay, to 
duże nazwisko – uczyli się u niej 
Perlman, Zukerman, Midori, wszy-
scy ci najlepsi, najbardziej znani 
skrzypkowie. Przyjęła mnie do 
swojej klasy. Niestety krótko po-
tem zmarła. Później uczyłam się 
u Japonki. To jest osoba, która 
nie ma telefonu komórkowego, 
od niedawna używa maila, 
niewiele potrafi załatwić, ale 
umie grać na skrzypcach. Od 
niej nauczyłam się techniki. 
Może to jest błąd uczelni, nie 
wiem, czy tylko w Stanach 
uczą, jak grać, ale nie uczą, 
jak o siebie zadbać, jak 
potem myśleć o karierze. 
Teraz  wprowadzane są 
zajęcia, które mają na-
uczyć studenta, jak sobie 
samemu menadżerować. 
Wszystkie moje koncerty 
organizowane były na 
początku – i nadal tak 
jest – z polecenia, ktoś 
mnie gdzieś usłyszy i 
zaprosi. Muzyk swoją 
reputacją, swoimi wła-
snymi kontaktami, za-
łatwia dalsze kontakty, 

W Pani przypadku to sukces?
-  Ta k , 

dążę do przodu. Nie wspięłam się 
na najwyższe szczyty. One zresztą 
zawsze będą wyżej – mówię o ca-
łokształcie – zawsze będę chciała 

chciała grać lepsze kon-
certy, grać je lepiej, z lepszymi 

Czy ma Pani wymyśloną dro-

- Szczerze powiedziawszy nie. 
Niektóre rzeczy same się rozwijają, 
na niektóre nie mamy wpływu. 
Mimo wszystko gram bardzo fajne 
koncerty, ze wspaniałymi muzykami. 
Z własnego wyboru bardziej koncen-

Czy dzisiaj jeszcze można mówić 

- Świat stał się globalny. Na pewno 
nie wyobrażam sobie, żebym miała 
wrócić do Polski na stałe. Będąc w 
Stanach i mając obywatelstwo pol-
skie mogę zarówno koncertować w 
Polsce, jak i w Ameryce, to łatwiejsze 
chociażby pod względem wizowym. 
W Polsce została nagrana moja 
kolejna płyta z muzyką Romualda 
Twardowskiego, z Orkiestrą Sym-
foniczną w Toruniu i dyrygentem 

Jak spowodować, by muzy-
ka stała się bardziej dostępna?

- To zależy, jak patrzymy na 
świat. Skoro świat jest global-
ny, mamy możliwość różnej 
muzyki. Jakoś do tego trzeba 
dotrzeć. W Stanach bardzo 
często wykonuję muzykę pol-
ską, najczęściej zupełnie nie-
znaną. Oczywiście Chopina 
każdy zna, Wieniawskiego 
już nie każdy, oczywiście 
oprócz skrzypków, ale 
Lipińskiego, Zarzyckiego 
nikt! Wprowadzam do 
swoich recitali np. Szy-
manowskiego. Dużo 
muzyki polskiej to w 
większości muzyka 
trudna, nie jest ła-
two ją sprzedać. 
Muszę te utwo-
ry odpowiednio 
ustawić w pro-
gramie, nie za 

dużo, nie za mało, 
w odpowiednim 

miejscu, żeby się tego chciało słuchać 
i żeby ludzie na końcu powiedzieli: 
„o! a to był fajny utwór”. Twardow-
ski się bardzo podoba. 

Mówi się o niskim poziomie 
kształcenia muzycznego. Czy mu-
zyk profesjonalny może być ani-
matorem kultury? 

- W Stanach są szkoły, w któ-
rych w ogóle nie ma muzyki, są 
na bardzo niskim poziomie. Są też 
takie, do których bardzo trudno 
się dostać, po 100 i 200 osób na 
miejsce. Mnie samej zdarza się 
grać dla ludzi, którzy nie mają 
z ielonego pojęcia o muzyce. 
W Stanach coraz częściej jest 
tak, że muzyk opowiada przed 
koncertem o utworze, ludziom 
się łatwiej potem tego słucha, 
poznają osobę, którą za moment 
usłyszą. Dla nich to może coś 
wnieść, nawet jeżeli się zachwycą 
jedną nutą, jedną frazą – to już 
jest wielki sukces. Są specjalne 
organizacje, które się tym zajmu-
ją. Ostatnio w Montanie, gdzie 
grałam koncert z orkiestrą, w 
kontrakcie miałam zapisane, że 
mam także wystąpić na koncercie 
dla młodzieży, miałam z nimi roz-
mawiać, odpowiadać na pytania, 
które najczęściej nie miały nic 
wspólnego z muzyką.

To nie był dyskomfort dla Pani, 
brak szacunku wobec wielu lat 
trudnej nauki?

- Szacunek się należy każdemu. A 
o wszystko trzeba zabiegać, muszę 
wyjść do ludzi z czymś, żeby mnie 
zauważyli, żeby mnie potem zaprosi-
li. Muzyk musi być osobą pokorną. Z 
jednej strony mówimy – tak mało lu-
dzi słucha muzyki klasycznej. Trzeba 
ich zainteresować w jakiś sposób. Z 
drugiej strony jadę na koncert, potem 
obserwuję ludzi na ulicy, a ci ludzie 
myślą zupełnie o innych sprawach. 
Co ich tam jakiś skrzypek interesuje, 
nawet jeśli to jakaś gwiazda. Joshua 
Bell zagrał z orkiestrą w wyprzedanej 
sali, a następnego dnia w metrze 
grał Chaconnę Bacha i nikt tego nie 
zauważył, kilka osób wrzuciło mu 
po dolarze. Życie składa się nie tylko 
zauważył, kilka osób wrzuciło mu 
po dolarze. Życie składa się nie tylko 
zauważył, kilka osób wrzuciło mu 

z tych spraw materialnych, ale też 
duchowych, muzyka do nich należy. 
Jest nam potrzebna, żeby to życie 
było pełniejsze, większe, głębsze. 
Muzyka może inspirować do innych, 
lepszych działań.

właściwie wszystko. Mama zawsze 
do mnie mówiła: poszukaj, wyjdź 
do Polonii, może oni mogą ci jakoś 
pomóc, zorganizować jakiś koncert. 
To nie było dla mnie takie proste, 
ot tak – idź szukaj. Bardzo mało 
miałam kontaktu z Polakami. A we 
Wrocławiu, po trzech miesiącach 
mojego pobytu w Stanach, znajomi 
mamy pytali ją: „no to jak, Kinga 
robi karierę w Ameryce”? Poje-
chałam się uczyć. Wtedy nie 
myślałam o wielkiej karie-
rze, choć zawsze chciałam 

łożone właściwie na cały dzień. 
Szczerze powiedziawszy brakowało 
mi na studiach przedmiotów typu 
biologia, matematyka, zawsze 
lubiłam szkołę. Było kilka pozamu-
zycznych przedmiotów, przez które, 
wydawało mi się, że tracę czas. W 
Stanach, szczególnie w Julliard nie 
jest tak, że jedziesz do jakiegoś 
profesora i potem robisz karierę. Ja 
pojechałam do Dorothy DeLay, to 
duże nazwisko – uczyli się u niej 
Perlman, Zukerman, Midori, wszy-
scy ci najlepsi, najbardziej znani 
skrzypkowie. Przyjęła mnie do 
swojej klasy. Niestety krótko po-
tem zmarła. Później uczyłam się 
u Japonki. To jest osoba, która 
nie ma telefonu komórkowego, 
od niedawna używa maila, 
niewiele potrafi załatwić, ale 
umie grać na skrzypcach. Od 
niej nauczyłam się techniki. 
Może to jest błąd uczelni, nie 
wiem, czy tylko w Stanach 
uczą, jak grać, ale nie uczą, 
jak o siebie zadbać, jak 
potem myśleć o karierze. 
Teraz  wprowadzane są 
zajęcia, które mają na-
uczyć studenta, jak sobie 
samemu menadżerować. 
Wszystkie moje koncerty 

-  Ta k , 
a le  ja 
jesz-
c z e 

na najwyższe szczyty. One zresztą 
zawsze będą wyżej – mówię o ca-
łokształcie – zawsze będę chciała 

się doskonalić, będę 

chciała grać lepsze kon-
certy, grać je lepiej, z lepszymi 

muzykami.
Czy ma Pani wymyśloną dro-

gę swojego rozwoju?
- Szczerze powiedziawszy nie. 

Niektóre rzeczy same się rozwijają, 
na niektóre nie mamy wpływu. 
Mimo wszystko gram bardzo fajne 
koncerty, ze wspaniałymi muzykami. 
Z własnego wyboru bardziej koncen-
truję się na muzyce solowej. 

Czy dzisiaj jeszcze można mówić 
o emigracji artystycznej?

- Świat stał się globalny. Na pewno 
o emigracji artystycznej?

- Świat stał się globalny. Na pewno 
o emigracji artystycznej?

nie wyobrażam sobie, żebym miała 
wrócić do Polski na stałe. Będąc w 
Stanach i mając obywatelstwo pol-
skie mogę zarówno koncertować w 
Polsce, jak i w Ameryce, to łatwiejsze 
chociażby pod względem wizowym. 
W Polsce została nagrana moja 
kolejna płyta z muzyką Romualda 
Twardowskiego, z Orkiestrą Sym-
foniczną w Toruniu i dyrygentem 
Mariuszem Smolijem. 

Jak spowodować, by muzy-
ka stała się bardziej dostępna?

- To zależy, jak patrzymy na 
świat. Skoro świat jest global-
ny, mamy możliwość różnej 
muzyki. Jakoś do tego trzeba 
dotrzeć. W Stanach bardzo 
często wykonuję muzykę pol-
ską, najczęściej zupełnie nie-
znaną. Oczywiście Chopina 
każdy zna, Wieniawskiego 
już nie każdy, oczywiście 
oprócz skrzypków, ale 
Lipińskiego, Zarzyckiego 
nikt! Wprowadzam do 
swoich recitali np. Szy-
manowskiego. Dużo 
muzyki polskiej to w 
większości muzyka 
trudna, nie jest ła-
two ją sprzedać. 
Muszę te utwo-
ry odpowiednio 
ustawić w pro-
gramie, nie za 

dużo, nie za mało, 
w odpowiednim 

F
ot

. u
ży

cz
on

e 
(F

ilh
ar

m
on

ia
 S

ud
ec

ka
) 

 » W Wałbrzychu Kinga Augustyn wykonała Karola Lipińskiego 
II Koncert skrzypcowy D-dur op. 21 „Wojskowy”
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Wymusiła to sytuacja, bo 
pandemia koronawirusa spo-
wodowała, że Biblioteka + 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze, podobnie jak inne tego 
typu instytucje, pozostaje na-
dal zamknięta. Nie oznacza to 
jednak braku zajęć. 

Pracownicy szukają moż-
liwości pozyskiwania środ-
ków pozabudżetowych, szy-
ją maseczki dla czytelników, 
porządkują księgozbiór i 
przygotowują się do otwar-
cia biblioteki. Wiadomo, że 
plan jest, by takie miejsca 
uruchomić w drugim eta-
pie rządowego znoszenia 

ograniczeń związanych z ko-
ronawirusem. Być może już 
niedługo. Pomimo pandemii 
Centrum prowadzi aktywną 
działalność kulturalną i czy-
telniczą w sieci.

W ramach autorskiego cyklu 
„W piżamie, ale z kulturą”, za 
pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych, pracownicy 
B+CK zachęcają do pozo-
stania w domu, bycia twór-
czym, a szycie maseczek, tak 
potrzebnych w tym trudnym 
czasie, łączą z kreatywną za-
bawą. 

Na fanpage’u biblioteki 
codziennie znajdziemy różne 

propozycje, jak ciekawie spę-
dzić czas kwarantanny. Nie 
brakuje filmów promujących 
aktywność kulturalną i fizycz-
ną (stacjonarną oczywiście), 
instruktaży, jak zrobić „coś z 
niczego”, propozycji działań 
plastycznych czy wirtualnych 
spotkań z pracownikami. 
Choćby przy okazji czyta-
nia fragmentów ciekawych 
lektur. 

Poszukujących kreatyw-
nych pomysłów i literackich 
inspiracji zapraszamy na 
fanpage B+CK na Facebo-
oku. 

Red

W minionych tygodniach 
przypominałem dwa filmy 
(„Misja” i „Pola śmierci”), w 
których bardzo ważna była 
muzyka Mike’a Oldfielda i En-
nio Morricone. Dziś wrócę do 
obrazu, którego bohaterem 
jest stricte kompozytor i jego 
twórczość – Amadeusz Mo-
zart. Do jego dorobku i życia 
osobistego sięgnął sam Milos 
Forman. Wiecie, ten od „Lotu 
nad kukułczym gniazdem”. 
Jego „Amadeusz” okazał się 
tak niezwykły i wiarygodny, 
a dla wielu z nas od 1984 
roku Mozart ma z pewnością 
twarz odtwórcy głównej roli 
– Toma Hulce’a. Mało tego, 
dzięki autorowi scenariusza 
(Peter Shaffer), reżyserowi, a 
przede wszystkim charyzma-
tycznemu aktorowi (F. Murray 
Abraham), świat dostrzegł 
innego kompozytora – Anto-
nia Salieri. 

Twórcy filmu dzięki tej po-
staci zbudowali prawdziwie 
dramatyczną fabułę godną 
thrillera. Film przedstawia w 
niezwykle atrakcyjny sposób 
karierę genialnego kompozy-
tora i pianisty. Forman bez 

żadnego respektu dla powa-
gi muzyki klasycznej zastoso-
wał narrację taką, jakby opo-

wiadał o przygodach Rolling 
Stonesów. Zresztą nawet 
polski plakat Joanny Górskiej 

i Jerzego Skakuna nawiązuje 
do słynnego języka Micka 
Jaggera. Mimo tej szalonej 

formy filmowcy nie zapo-
mnieli o trzymaniu się (w 
miarę) prawdziwego życiory-

su artysty. Salieri, nadworny 
kompozytor Józefa II, na łożu 
śmierci wyznaje, że przyczynił 
się do śmierci Mozarta, a po-
wodem była zazdrość o jego 
talent. Amadeusz, który jako 
młody, dobrze zapowiadający 
się kompozytor przybywa 
na dwór cesarza Austrii i 
poznaje swojego przyszłego 
oddanego słuchacza i wroga 
jednocześnie. Zazdrośnik nie 
mogąc pogodzić się z geniu-
szem muzycznym i frywol-
nym, beztroskim stylem życia 
Mozarta knuje niecny plan 
– zleca mu stworzenie mszy 
żałobnej. To zadanie burzy 
dotychczasową harmonię 
życia zazwyczaj roześmiane-
go pianisty. A’poropos, jego 
charakterystyczny chichot 
na ekranie był prawdziwy. 
Prawdz iwym kunsz tem 
popisał się Forman, kiedy 
przedstawił proces twórczy 
najbardziej znanego kom-
pozytora w historii muzyki. 
W „Amadeuszu” pojawia 
się równie ciekawy wątek 
małżeństwa Amadeusza z 
Konstancją (Elizabeth Berrid-
ge). Film Formana otrzymał 
w 1984 roku Oscara w ka-
tegorii najlepszy film, a rok 
później Złoty Glob w takiej 
samej kategorii.

Podobno po premierze zde-
cydowanie wzrosło zaintere-
sowanie muzyką poważną. 
Coś jest na rzeczy – ja wów-
czas niespodziewanie także 
stałem się bywalcem filhar-
monii. Warto jeszcze wiedzieć, 
że „Amadeusz” w 2005 roku 
pojawił się na DVD w wersji 
tzw. reżyserskiej, o 20 minut 
dłuższej.

Piotr Bogdański

KULTURA

Zanim do kina 

Chichot Amadeusz
Zapraszamy do naszego stałego już cyklu. Nim wszystko wróci do 
normalności i kina będą przyciągać repertuarem pełnym nietuzinko-
wych premier, zobaczcie zestaw filmów, które stały się dla mnie naj-
ważniejsze. Dziś chciałbym polecić „Amadeusza” Milosa Formana.
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Szycie maseczek jak dobra zabawa 
Mylicie się myśląc, że biblioteka to półki z poupychanymi książkami i tyle. Placówka w Czarnym Bo-
rze udowadnia, że można działać inaczej. Także 
w sieci. 
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 » Szycie maseczek można 
połączyć z kreatywną 
zabawą w bibliotece  

 »  Podobno po premierze 
„Amadeusza” 
zdecydowanie wzrosło 
zainteresowanie 
muzyką poważną
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Dobra osobiste należą do 
podmiotowych praw każdego 
człowieka. Chronią naszą naj-
bliższą sferę, a przez to jej na-
ruszenie odczuwamy najmoc-
niej. Kodeks cywilny wymienia 
przykładowe dobra osobiste 
podlegające ochronie, są to 
m.in. zdrowie, wolność, cześć. 
To ostatnie znane także jako 
„dobre imię” jest jednym z 
tych dóbr osobistych, które są 
naruszane najczęściej. Kodeks 

cywilny w art. 23 zawiera 
otwarty katalog dóbr osobi-
stych podlegających ochronie 
prawa cywilnego. Oprócz 
wyżej wymienionych w tym 
przepisie dóbr znajdują się: 
swoboda sumienia, nazwisko 
lub pseudonim, wizerunek, ta-
jemnica korespondencji, niety-
kalność mieszkania, twórczość 
naukowa, artystyczna, wy-
nalazcza i racjonalizatorska. 
Wskazany powyżej katalog 

dóbr osobistych ma charakter 
dynamiczny, zmieniający się 
wraz ze zmianami stosunków 
społecznych.

Kodeks cywilny przewi-
duje kilka roszczeń, których 
może domagać się powód w 
związku z naruszeniem dóbr 
osobistych. Są to: zaniecha-
nie działania zagrażającego 
dobrom osobistym, dopeł-
nienia czynności potrzebnych 
do usunięcia skutków naru-

szenia w szczególności, aby 
osoba naruszająca złożyła 
oświadczenie odpowiedniej 
treści i w odpowiedniej for-
mie. Można wnosić także o 
przyznanie zadośćuczynienia 
pieniężnego lub zapłaty od-
powiedniej sumy pieniężnej 
na wskazany cel społeczny. 
Pierwszy z wymienionych 
środków ma zastosowanie, 
gdy dobro osobiste nie zosta-
ło jeszcze naruszone. Drugi 
ma za zadanie dostarczenie 
rekompensującej krzywdę sa-
tysfakcji poszkodowanemu. 
Powód może żądać np. listu 
z przeprosinami lub złożenia 
wyrazów ubolewania, co 
jest uważane za oświadcze-
nie zmierzające do usunię-
cia skutków naruszenia. W 
przypadku naruszenia czci, 

które dotarło do szerszego 
grona osób, żądać można np. 
ogłoszenia w prasie, które 
odwołuje nieprawdziwe in-
formacje. Czynności orzeczo-
ne przez sąd celem usunięcia 
skutków naruszenia muszą 
być adekwatne do każdego 
wypadku. Ochroną dóbr oso-
bistych zajmuje się również 
prawo karne. W artykułach 
212 - 217 kodeksu karnego 
określone są przestępstwa 
przeciwko czci i nietykalności 
cielesnej.

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 Da-
raż z Kancelarii Radcy Praw-
nego DARAŻ i DORADCY 
ul. Chrobrego 12/4, 58-300 
Wałbrzych, tel. 601472787, 
e-mail: kancelaria@daraz.
pl.

Red

Gracze nie pozostają wy-
jątkiem. Chociaż potra-
fią wyczekiwać na trailer 
ukochanej produkcji mie-
siącami i odliczać każdą 
minutę do jego premiery, 
to standardowe reklamy, 
wpychające się na nasze 
wyśw ie t l a c ze  podc za s 
przeglądania stron inter-
netowych, raczej nie będą 
ekscytować. Dlatego działy 
marketingowe muszą szu-
kać nowych rozwiązań. 

I tak oto wielu zaskoczył 
stream, który 29 kwietnia 
pojawił się na YouTube’owym 
kanale Ubisoftu. Podczas nie-
go, artysta o nicku BossLogic, 
stopniowo tworzył grafikę 
promocyjną dla kolejnej od-
słony serii Assassin’s Cre-
ed. Powoli odkrywał nowe 
elementy, które miały być 
wskazówkami dotyczącymi 
nowej gry. Na sam koniec 
ośmiogodzinnego streama wi-
dzowie poznali tytuł produkcji 

(Assassin’s Creed Valhalla) i 
datę premiery jej trailera. 

Na dzień pisania artykułu 
(30 kwietnia), zapis tego stre-
ama ma ponad 800 tys. wy-
świetleń. Liczba ta pokazuje, 
że pomysł przykuł uwagę i 
wywołał większe porusze-
nie wśród internautów, niż 
przeciętny wpis wrzucony na 
Facebooka. Miejmy nadzieję, 
że taka forma wyprze suche 
posty na social mediach i że 
marketing gier zaskoczy nas 
jeszcze nieraz.

Wiktoria „Wikunya” – SKN Challenger

MISZMASZ

Okiem gracza

Najnowsza odsłona Assassina 
Jak często pomijacie reklamy, które wyskakują wam w trakcie oglądania fil-
mów w sieci? Jak często ignorujecie banery promocyjne na social mediach? 
Zwykła reklama może nie być wystarczająco interesująca dla ludzi. 

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Wielokrotnie słyszeliście na pewno, że doszło 
do naruszenia dóbr osobistych. Tylko co to tak 
naprawdę oznacza i kiedy do tego faktycznie do-
chodzi? 

Być może już za tydzień   
Sytuacja powoli się normalizuje, dlatego mamy nadzieję, 
że za tydzień wrócimy do naszej stałej rubryki. I zaprosi-
my was do konkursu. Zabawy, o którą wciąż dopytujecie.  

Przeważnie w naszym konkursie były 
do wygrania pyszne posiłki. Tym, którzy 
się z nami stale bawili, przypominamy, 
a nowych czytelników informujemy, że 
wystarczyło dobrze odpowiedzieć na 
konkursowe pytanie oraz szybko pojawić 
się we wskazanym miejscu, żeby zjeść 
lunch. Oczywiście na nasz koszt. 

Mamy nadzieję, że już w przyszłym 
numerze ogłosimy nowy konkurs, a wy 
dzięki znam zjecie wykwintny posiłek 
– oczywiście na razie „na wynos”. 
Restauracje chętnie bawiły się razem 
z nami, dlatego liczymy, że tak też 
będzie teraz.  

Redakcja 
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 9
STREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKI

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych 
komórek
Poziomo:
2 – potocznie piękność dla psa 
4 – małe groty dobre do pizzy
6 – przestraszona żona pana Ka 
7 – stolica z pszczelim domkiem 
9 – wojenny, zwierzęcy pupil z silnika 
10 – przestawieni biali w północnej 
Afryce 
11 – lekki kawalerzysta na nodze 

Pionowo:
1 – szlachcianka za oknem
3 – ogniste połączenie wartownika ze 
studentem
5 – warzywo z portfela
6 – tropikalna roślina do ciasta
8 – popularne nocne imię 

Poziomo:
1 – parzysty gaz - para
3 – nietrudna bez zakrętów - prosta
6 – samochód bez kołnierza - golf
8 – wysokokaloryczny skok do tyłu - koks
9 – wybuchowy ubiór - bomberka
10 – drzewo uduchowionych - wierzba

Pionowo:
1 – groźny kot na nodze - puma
2 – miękkie podparcie pod małe narządy słuchu - poduszka
4 – geometryczne miasto - koło
5 – wymierający zawód z urlopowiczem ceniony szczególnie 
przez panie - kaletnik
7 – łączy Odyseusza z Simpsonami - homer
8 – część zboża w karabinie - kolba

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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Był 1951 rok a beniaminek II ligi z Wałbrzy-
cha szykował się do nowych rozgrywek w sys-
temie wiosna-jesień. Zaczyna się jak powieść 
niezbyt wysokich lotów. Ale nie będziemy 
pisać, że w dniu debiutu na tym szczeblu niemi-
łosiernie lało, zawodnicy nie mieli w czym grać, 
bo korki to był wtedy luksus, a wiatr w oczy 
wiał im praktycznie przez cały sezon. Nie bę-
dzie zbytniej dramaturgii, raptem kilka faktów, 
bo dzieje sprzed kilkudziesięciu lat nie są wcale 
łatwe do odtworzenia. Drużynę prowadził Jan 
Ketz. I tu na chwilę wypada przystanąć. To 
postać nietuzinkowa. Urodzony w Krakowie 
zawodnik Wisły, później żołnierz zawodowy 
w stopniu podoficerskim, uczestnik kampanii 
wrześniowej, po wojnie trenował wiele piłkar-
skich drużyn. Również Górnika. To on mógł na 
stałe wpisać się do klubowych kronik. Wygrał 
ze swoimi podopiecznymi II ligę. Ściślej będzie, 

jak napiszemy jedną z czterech grup, bo Polskę 
podzielono wtedy na cztery strefy, żeby obniżyć 
koszty rozgrywek. No więc piłkarze z Wałbrzy-
cha zwyciężyli w swojej grupie, odprawiając 
z kwitkiem m.in. Górnika Zabrze i Szombierki 
Bytom. W ścisłym finale zderzyli się jednak ze 
ścianą. OWKS Kraków, Gwardia Warszawa, a 
zwłaszcza Budowlani Gdańsk (przemianowani 
później na Lechię) byli za silni. Ci ostatni zresztą 
weszli wówczas do ekstraklasy. Dla młodych 
chłopaków z Wałbrzycha którzy jeszcze rok 
wcześniej biegali gdzieś po trzecioligowych 
boiskach, sama możliwość gry z tymi drużyna-
mi była wielkim wyzwaniem. Pawełczyk, Stoły, 
Rybczak, Pulikowski, Połednik, Paluszak czy Jan 
Kosowski mogli później dzieciom i wnukom o 
tym opowiadać. Zresztą ten ostatni miał komu, 
bo to ojciec późniejszego znakomitego napast-
nika Górnika, Leszka Kosowskiego. 

Przed kolejną szansą na awans do eks-
traklasy biało-niebiescy stanęli w sezonie 
1966/67 rozgrywanym już systemem 
jesień-wiosna. Zespół prowadził 
Marian Anioł. Zasłużony i do-
skonale znany pod Chełmcem 
szkoleniowiec. Do dyspozycji 
miał – jakby dziś powiedzieli 
małolaci – niezłą „pakę” na 
czele z trójką nietuzinkowych 
bombardierów. Pozyskanym 
z Bielawy Horstem Panicem 
(później trenerem Górnika), 
doświadczonym Jerzym Swo-
bodą i absolutnym liderem 
drużyny Henrykiem Kempnym. 
To wychowanek Polonii By-
tom, grający później w Legii 
Warszawa i mający na koncie 

Do sześciu razy sztuka
O tym, jak piłkarze Górnika wywalczyli awans do ekstrakla-
sy, a później w latach 80. przez 6 lat grali z najlepszymi, na 
pewno sporo się naczytaliście. Nie mniej ciekawa jest też 
historia dobijania się przez klub do I ligi. Kilkakrotnie wałbrzy-
scy futboliści byli o włos od awansu. Zawsze jednak coś stawa-
ło na przeszkodzie. 

 » Górnik przed sezonem 1965/1966. Stoją od lewej: Ryszard Matyszczak, Władysław Żakowski, Józef Żurawski, Tadeusz Zych, Stanisław Magiera, Mirosław Litwin. W dolnym rzędzie od lewej: 
Jerzy Swoboda, Andrzej Szydło, Henryk Kempny, Paweł  Strzelecki, Jan Mszyca

Przed kolejną szansą na awans do eks-
traklasy biało-niebiescy stanęli w sezonie 
1966/67 rozgrywanym już systemem 

Do sześciu razy sztuka
O tym, jak piłkarze Górnika wywalczyli awans do ekstrakla-
sy, a później w latach 80. przez 6 lat grali z najlepszymi, na 
pewno sporo się naczytaliście. Nie mniej ciekawa jest też 
historia dobijania się przez klub do I ligi. Kilkakrotnie wałbrzy-
scy futboliści byli o włos od awansu. Zawsze jednak coś stawa-

 » Jan Kosowski przez wiele lat strzegł bramki biało-
niebieskich (tu w dresie Legii Warszawa)
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16 występów w reprezentacji, 
był główną postacią Górnika. 
Wokół niego „kręciła się” cała 
gra. A, że kręciła się dobrze, 
piłkarze z Wałbrzycha do ostat-
niej kolejki toczyli bój o wejście 
do I ligi. Ostatecznie przegrali 
go z Gwardią Warszawa i Odrą 
Opole. Najważniejszym me-
czem sezonu był ten z ekipą 
ze stolicy, zremisowany w 28 
kolejce (na dwie przed zakoń-
czeniem zmagań) na własnym 
boisku. Gdyby wówczas Kemp-
ny i spółka zwyciężyli, praw-
dopodobnie, dwa tygodnie 
potem cieszyliby się z awansu.   

Dwa lata później Górnicy 
znów byli bliscy spełnienia 
marzeń. Prowadził ich wtedy 
Henryk Skolik, szkoleniowiec 
doskonale znany na Górnym 
Śląsku z pracy w Górniku Za-
brze i Polonii Bytom. Przyszedł 
do Wałbrzycha zrobił trochę 
porządków w szatni i zaczął 
odważnie stawiać na młoko-
sa, jakim był wtedy Zygmunt 
Garłowski, pozyskany nieco 
wcześniej z Bielawianki Biela-
wa. Którego później „sprząt-
nął” nam Śląsk Wrocław, ale 
uczciwie trzeba przyznać, że  
Garłowski zdążył w barwach 
drużyny z Wałbrzycha trochę 
goli nastrzelać. No więc sezon 
1968/69 toczył się w najlep-
sze, ale jesienią nie zapowia-
dało się, że zespół z Nowego 
Miasta włączy się do walki o 
awans. Dopiero wiosną pod-
opieczni trenera Skolika zaczę-
li skrzętnie gromadzić punkty. 
Na 2 kolejki przed końcem ligi 
liderem pozostawała Gwardia 
Warszawa, będąca wtedy 
poza zasięgiem rywali. Drugie 
miejsce zajmowała Cracovia 
Kraków (34 pkt), a trzeci był 
Górnik (31 pkt). Obie ekipy 
spotkały się pod Wawelem w 
29 turze gier. Biało-niebiescy 
przeważali, strzelili nawet 

gola, którego autorem był 
Zygmunt Garłowski, ale sę-
dzia trafienia nie uznał, nie 
podając… przyczyny. Nakazał 
jedynie rozpocząć grę przez 
gospodarzy od własnej bram-
ki. Po tym incydencie piłkarze 
z Wałbrzycha otoczyli arbitra. 
Domagali się wytłumaczenia, 
dlaczego nie uznał gola. Ten 
jednak milczał. Ostatecznie 
Górnicy tylko bezbramkowo 
zremisowali w Krakowie i 
awans zdobyła Cracovia.  

Po raz czwarty górnicza je-
denastka dobijała się do eks-
traklasy w sezonie 1971/72. 
Niemal przez całe rozgrywki 
rywalizacja toczyła się między 
trzema zespołami. Głównymi 

zainteresowanymi do obsa-
dzenia dwóch miejsc promo-
wanych wówczas wejściem o 
klasę wyżej byli ROW Rybnik, 
Lech Poznań i Górnik Wał-
brzych, którzy solidarnie wy-
grywali i przegrywali swoje 
pojedynki. Dramat podopiecz-
nych trenera Mariana Anioła, 
który znów prowadził piłkarzy 
z Nowego Miasta, zaczął się 
w 27 kolejce, cztery tygodnie 
przed finiszem. Wówczas nasz 
zespół przegrał na wyjeździe z 
broniącym się przed spadkiem 
Motorem Lublin. W 29 kolejce 
wałbrzyszanie polegli w Rybni-
ku z liderem tabeli. W ostatniej 
serii gier Górnicy wygrali, ale to 
samo uczynili piłkarze Lecha 

i to oni zameldowali się w I 
lidze, wyprzedzając w tabeli 
drużynę z Dolnego Śląska o 
1 pkt.    

Pr zed startem sezonu 
1977/78 było wiadomo, że 
z II ligi awansuje tylko jeden 
zespół. Lider, top of the top. 
Zmieniono regulamin i zamiast 
dwóch zespołów, promocją na-
gradzano tylko tego najlepsze-
go. Biało-niebiescy mieli silny 
skład. Liderami byli Ryszard 
Bożyczko (później grał m.in. w 
Zagłębiu Lubin) i Marek Pięta 
(karierę rozwinął w Widzewie 
Łódź), a w środku pola zaczy-
nał rządy młodziutki Włodzi-
mierz Ciołek. Co ważne, z ławki 
całością kierował trener Stani-

sław Świerk. No i Górnik „golił” 
kolejnych rywali. Szedł łeb w 
łeb z inną górniczą jedenastką 
z Katowic. To jednak GKS w 
drugiej części sezonu był cały 
czas jeden mały krok przed 
wałbrzyszanami. Ci choć bar-
dzo chcieli, nie potrafili objąć 
pozycji lidera i wykorzystać 
potknięć najgroźniejszego 
rywala, też mającego słab-
sze dni. Albo sami nie byli w 
stanie zwyciężyć w meczach, 
które po prostu trzeba było 
wygrać (choćby z walczącą o 
byt Wisłoką Dębica), albo inne 
okoliczności – hm, powiedzmy, 
że nie sprzyjały – jak w starciu 
w Bielsku-Białej z również 
walczącą o utrzymanie Stalą. 

To był mecz przedostatniej 
kolejki, niezwykle istotny dla 
układu tabeli. Górnik go prze-
grał, a sędzia nie uznał dwóch 
goli biało-niebieskich. Pięta 
i Bożyczko trafiali do siatki 
ze spalonego. Tak twierdził 
arbiter… O grze w najwyższej 
klasie rozgrywkowej w Polsce 
znów trzeba było zapomnieć.     

Upragniony awans do eks-
traklasy piłkarzom z Nowego 
Miasta udało się wywalczyć 
dopiero za szóstym podej-
ściem, w sezonie 1982/83, ale 
to już zupełnie inna historia… 

Tomasz Piasecki  
Fot. użyczone (archiwum prywatne 

Jana Kosowskiego, Tadeusza 
Obuchowskiego, Ryszarda Mordaka)

SPORT

 » Mecz Górnik u siebie z Chemikiem Kędzierzyn-Koźle, wygrany 2:1 (1978 rok). 
Przy piłce Marian Chmaj, na dalszym planie Jan Borsuk i Michel Nykiel

 » Kadra Górnika w sezonie 1975/76. Stoją od lewej: Świerk (trener), J. Obuchowski (kierownik drużyny), Kmiecik, Mosio, Mordak, Janikowski, Sysiak, Balcerak, Kaliś, Żaczyński, Pięta, 
Augustyniak, Bożyczko, Grzybek, Starostka, Walusiak, Panic (II trener). Klęczą od lewej: Chmaj, Fajek, Truszczyński, Borsuk, Ciołek, Obuchowski, Sidorski, Bylicki, Dzigoński
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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

#ZOSTAŃWDOMUTU ZAMÓWISZ JEDZENIE NA WYNOSTU ZAMÓWISZ JEDZENIE NA WYNOSTU ZAMÓWISZ JEDZENIE NA WYNOS

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

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


