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Dawno, dawno temu
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Czy wiesz, że…
ulokowano w nim sanatorium, które nosiło nazwę
„Zaścianek”. Stopniowo
popadał w ruinę, ostatecznie budynek rozebrano w
latach 1956-1958, za zgodą
konserwatora zabytków.
Starsi mieszkańcy Szczawna-Zdroju wciąż go jednak
wspominają.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

RYS: Marcin Skoczek

cyjnym, nosił nazwę „Wiesenhaus” („Dom na Łące”).
Początkowo mieściła się w
nim garbarnia. W latach 20.
XIX wieku właścicielem budynku został lekarz Samuel
August Zemplin, organizator tutejszego uzdrowiska.
W budynku mieściło się
jego mieszkanie, apteka
oraz punkt wydawania
produktów mlecznych dla
kuracjuszy. Po 1945 roku

Fot. użyczone (ze zbiorów Biblioteki pod Atlantami)

W Szczawnie-Zdroju był
kiedyś „dom w kratkę”?
Zbudowany został w XVII
wieku przez garbarza Adama Salzborna. Stał w Parku
Zdrojowym, niedaleko Teatru Zdrojowego i muszli
koncertowej. Drewniano-murowany budynek miał
konstrukcję szachulcową i
wystrój typowy dla architektury śląskiej XVII wieku,
był domem dwukondygna-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę
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Pytamy rzecz jasna o nową odsłonę WieszCo. Widać na pierwszy rzut
oka, że trochę się zmieniliśmy. Wprowadziliśmy kilka innowacyjnych i
odświeżających rzeczy w układzie gazety. Żeby była jeszcze bardziej
przejrzysta, nowoczesna i dobrze się ją czytało. No i trochę nam się
przytyło. Zauważyliście?
Chodziło o to, żebyście biorąc nasz dwutygodnik do ręki
odnieśli wrażenie eleganckiej
nowoczesności. Wprowadziliśmy kilka prostych zabiegów
w wyglądzie stron, by gazeta

stała się łatwiejsza w odbiorze, a lektura miła i przyjemna.
I żebyście czytając nasze artykuły, nie narzekali na bolące
oczy. Wasz komfort jest dla
nas najważniejszy. Dlatego

właśnie od tego zaczęliśmy
ewolucję.
Bo przecież nie rewolucję.
Prawie wszystkie stałe rubryki,
które tak lubicie i cenicie, pozostały. Zrezygnowaliśmy je-

dynie z drukowania programu
telewizyjnego. W to miejsce
doszły strony z informacjami z gmin całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Chyba już się o
tym przekonaliście, że chcemy
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Jak wam się podobamy?

Możecie również nas czytać
online, ściągając wersję PDF
na swoje urządzenia mobilne.
Oczywiście ze strony www.
wieszco.pl. Miłej lektury i do
zobaczenia za dwa tygodnie.

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Tylko u nas 40 stron!

być blisko ludzkich spraw. W
dużych miastach, niewielkich
miejscowościach, ale także na
wsiach. Dlatego chcemy informować o ważnych rzeczach,
które dzieją się dosłownie w
całym regionie. W myśl naszego hasła, dając przy tym
do myślenia. Jeśli słyszeliście
o czymś istotnym, znacie ciekawych ludzi lub wiecie o wyjątkowym wydarzeniu, piszcie
do nas na adres: redakcja@
wieszco.pl.
Dziś oddajemy do waszych
rąk nieco zmieniony nowy
dwutygodnik WieszCo. I powiększony o dodatek motoryzacyjny, czyli coś, co zapowiadaliśmy. Na 40 stronach (sic!)
znajdziecie wszystko to, co
dotąd lubiliście, a ponadto coś
ekstra. Od teraz jeszcze więcej
jest u nas do czytania. Gazetę
w wersji papierowej znajdziecie w jednym z prawie 500
punktów kolportażu na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Szukaj

w środku

naszego dodatku
motoryzacyjnego

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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» Zamek Książ widziany ze Skały Olbrzyma, zwanej również
Grobem Olbrzyma (Fot. www.polska-org.pl, pocz. XX wieku)

Dawno, dawno temu
Kraków ma legendę o smoku wawelskim. Warszawa podania o Warsie i Sawie, Bazyliszku, Syrence i złotej kaczce. Poznań szczyci się mitami o mieczu św. Piotra, o
księżnej Ludgardzie, ma też swoje koziołki. A jakie legendy opowiadają o przeszłości Wałbrzycha? Sprawdźmy!
Chyba najbardziej znana
opowiada o tym, jak mieszkańcy poznali właściwości
węgla. Dawno temu, pewien
młody pastuszek wypasając
owce zauważył małego lisa,
który ukrył się w norze. Zaciekawiony podążył za nim i
zajrzał do środka. Trafił tam
na dziwne czarne kamienie,
których kilka zabrał ze sobą do
domu. Mama pastuszka, widząc, że kamienie brudzą jego
ubranie, kazała mu je wyrzucić.
Pastuszek, jak to dziecko, posłuchał mamy częściowo i zamiast za drzwi wrzucił dziwne
kamienie do pieca. W krótkim
czasie temperatura powietrza
w domu wzrosła tak bardzo,
że domownicy zaczęli się zastanawiać, co było tego powodem. Szybko okazało się,
że czarne kamienie wrzucone
do paleniska oddają dużo
ciepła. Ojciec chłopca poszedł
z pastuszkiem do lisiej nory,
z której wyniósł dużą czarną
bryłę. Sąsiedzi szybko poszli
w ślady rodziny pastuszka i
zaczęli wrzucać do pieców
czarne „złoto”. Już się chyba
domyślacie, że w miejscu
lisiej nory powstała później
kopalnia znana w mieście pod
nazwą „Lisia Sztolnia”.

Inna legenda mówi o cudownym źródełku. W dawnych czasach, gdy w miejscu
Wałbrzycha szumiała jeszcze
prastara puszcza, przybył tu
rycerz-myśliwy, polując na
grubego zwierza. Goniąc za
śmiertelnie zranionym odyńcem rycerz zapędził się w
głąb kniei i oddalił od swojej
drużyny. Wielki dzik, w agonii,
rzucił się na rycerza raniąc go
mocno swoimi szablami. W
wyniku tej szarży rycerz stracił
przytomność. Gdy się ocknął,
ujrzał nad sobą młodą dziewczynę, obmywającą jego rany.
Okazało się, że to córka bartnika, która przybyła do pobliskiego źródełka po wodę.
Rycerz poprosił dziewczynę,
aby sprowadziła ojca, obiecując w zamian sowitą nagrodę.
Otoczony dobrą opieką, leczony źródlaną wodą, miodem i

leśnymi ziołami, rycerz szybko
wrócił do zdrowia i ożenił
się ze swoją wybawczynią.

Przed wiekami w
głębokim jarze rzeki
Pełcznicy mieszkał
straszny smok-olbrzym. Był postrachem okolicznych
mieszkańców, a nocami zapuszczał się
na krwawe łowy
W podzięce, przy źródełku,
para postawiła figurę Matki
Boskiej, później drewnianą
kaplicę, a następnie kościółek.
Obecnie to murowany kościół
pomocniczy Matki Boskiej Bolesnej przy pl. Kościelnym. Ponieważ do cudownego źródła
licznie przybywali pielgrzymi,
wkrótce niedaleko powstał

gród obronny z wałem, fosą
i palisadą. I tak zaczęła się
historia Wałbrzycha.
Kolejna opowieść jest o
„Skale Olbrzyma” (znanej
również pod nazwą „Grób
Olbrzyma”). Jest to blok skalny
w Książańskim Parku Krajobrazowym, z którego roztacza się
fantastyczny widok na Zamek
Książ i budynki przedzamcza.
Przed wiekami w głębokim
jarze rzeki Pełcznicy mieszkał
straszny smok-olbrzym. Był
postrachem okolicznych miesz-

kańców, nocami zapuszczał
się na krwawe łowy aż po
Świebodzice. W odpowiedzi
na prośbę przerażonej ludności
o pomoc i ratunek książę Bolesław Wysoki (syn Władysława
Wygnańca i wnuk Bolesława
Krzywoustego) postanowił
wybudować na gnejsowej
skale, w zakolu Pełcznicy, potężną strażnicę i gród obronny
z wysoką wieżą. Początkowo
smok przyglądał się temu z
zaciekawieniem, ale w końcu
postanowił rozprawić się z
dziełem intruzów. Przez kolejne dni drążył skałę pod powstającą strażnicą, lecz jego
praca okazywała się daremna.
Twarda skała nie poddawała
się łatwo. W końcu w wielkim
gniewie uniósł potężny głaz,
aby rzucić nim w dolinę rzeki.
Niestety wraz z tym głazem i
oberwanym urwiskiem skalnym smok runął w 30-metrową przepaść, gdzie poniósł
natychmiastową śmierć. Od tej
chwili to miejsce, w którym za
nic w świecie nie chcą rosnąć
trawa i drzewa, nazywane jest
„Skałą Olbrzyma”.
Piotr Frąszczak

* Przy pisaniu artykułu opierałem
się na artykułach przewodnika sudeckiego PTTK Piotra Marca, który
drugą i trzecią opisaną tu legendę
przedstawił na łamach Wiadomości
Wałbrzyskich nr 3 z 1991 roku
i nr 2 z 1992 roku.

» Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Wałbrzychu. Za ołtarzem
znajduje się wyschnięte źródło, z którego woda, wg legendy,
miała uzdrawiającą moc (Fot. www.polska-org.pl, rok 1930)
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W Specjalistycznym Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu
powstanie Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Rys. Katarzyna Zalepa

Agencja Badań Medycznych
ogłosiła wyniki konkursu pn.
„Tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia
Badań Klinicznych 2021”.
Wśród 7 rekomendowanych
do dofinansowania podmio-

tów znalazł się m.in. Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Nasza
placówka otrzyma ponad 6,1
mln zł. Stworzenie wyspecjalizowanego onkologicznego
centrum w Wałbrzychu za-

pewni kompleksowe wsparcie w zakresie planowania,
koordynacji, zarządzania i
rozliczania badań klinicznych.
- Jako pomysłodawca projektu utworzenia Onkologicznego Centrum Wsparcia

Badań Klinicznych w Wałbrzychu mam świadomość,
że uzyskanie takiego grantu
jest z jednej strony olbrzymim
wyróżnieniem, wyzwaniem,
ale jednocześnie szansą na
stworzenie w naszym szpitalu
unikatowej jednostki zwiększającej możliwość nowoczesnego leczenia pacjentów
hematoonkologicznych i onkologicznych – mówi prof.

Fot. (red)

Dostaną ponad 6 milionów
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dr hab. n. med. Aleksandra
Butrym, lekarz kierujący oddziałem hematologicznym w

Skok na sukces
Może to głupie, bo rachunek prawdopodobieństwa jakby tu nie działał, no ale
ile razy, gdy chcieliście skorzystać z windy w wieżowcu, ta była na ostatnim
piętrze? Albo jak z siatami wracaliście z zakupów i szukaliście klucza do mieszkania, ten przeważnie był nie w tej kieszeni, co trzeba? Dobrze, że choć skoki
narciarskie wróciły do domu (czytaj do TVP), bo dzięki temu zdobyliśmy medal
olimpijski. No bez jaj, żartujemy, ale ci, którzy to napisali – mamy wrażenie – myślą tak na serio.
Zaczęliśmy od tych dość prozaicznych przykładów, żeby jedynie
udowodnić, że to kwestia przypadku.
To czekanie na windę lub przełożenie
zakupów do drugiej ręki i sięgnięcie
po klucz. Mimo, że to głupstwa i drobnostki, nie trwające dłużej niż przeliczenie kalorii w diecie pudełkowej,
wstawienie posta na InstaStories lub
ułożenie włosów (pod warunkiem,
że nie jesteście Olivierem Janiakiem,
który na przyczesanie fryzury pewnie
potrzebuje ciut więcej czasu), to jednak przyznacie, że wkurzają jak diabli.
Irytują nie mniej niż wpisy ludzi z
TVP, ogrzewających się w blasku suk-

cesu Dawida Kubackiego, który podczas tegorocznych, zimowych igrzysk
olimpijskich w Pekinie zdobył brązowy medal w skokach narciarskich. Po
tym sukcesie prezes Telewizji Polskiej
Jacek Kurski wydusił z siebie megalomański wpis na Twitterze w stylu:
„Kiedy skoki wróciły do TVP, natychmiast przyszły też sukcesy Polaków”.
Po kilkukrotnym przeczytaniu, rozbawieni padliśmy na dywan i machając
odnóżami jak żuczki, przez dłuższą
chwilę nie mogliśmy powrócić do
pozycji startowej.
Pomyśleliśmy dobry żart, ale nie,
oni tam na Woronicza tak na serio.

Komentator Przemysław Babiarz
wspomniał przecież w trakcie transmisji, że: „Z niezależnych od TVP
powodów skoki nie cieszyły się
ostatnio wielkim zainteresowaniem,
ale wróciły do domu i od razu jest
efekt”. Wtórował mu inny dziennikarz, Maciej Kurzajewski, mówiąc:
„Limonka, to kolor naszych skoczków, a także kolor TVP Sport. Przypadek? Nie sądzę”. Tylko powiedzcie,
o co chodzi z tą limonką? Nieważne,
ważne, że niektórzy komentatorzy
sportowi są jak polscy skoczkowie
narciarscy. Uzależnieni od tego, jak
wiatr zawieje. Z tą jednak różnicą,

że na skoczni czasem powieje po
myśli zawodników, ci skorzystają ze
sprzyjających podmuchów i odlecą.
U części dziennikarzy próżno szukać
racjonalnego wytłumaczenia na ich
słowa. Choć też odlatują.
No bo niby jak? Brąz Kubackiego,
to zasługa TVP?! Przypomnijmy, że
trzecie miejsce nasz skoczek zajął
również w Eurosporcie, stacji, która
także pokazywała olimpijski konkurs.
Przypadek? Raczej nie! Dziękujemy
Jackowi Kurskiemu za olimpijski
medal. Wszak w 90 procentach to
zasługa kierowanej przez niego telewizji, a tylko niewielką rolę odegrał

Specjalistycznym Szpitalu im.
Sokołowskiego w Wałbrzychu.
SCB

sam zawodnik, no i może wiatr, który
powiał pod narty. Gdyby ktoś miesiąc
temu powiedział nam, że Kubacki
zdobędzie olimpijski medal, prędzej
odesłalibyśmy go w karetce do zakładu zamkniętego, niż uwierzyli w taką
przepowiednię. Polscy skoczkowie
mieli większą szansę dopłynąć do
Pekinu na swoich nartach, niż stanąć
w Chinach na podium. Tymczasem
magia telewizji zadziałała.
Ten sezon w skokach narciarskich
dla polskich kibiców jest akurat wyjątkowy. Bo zawody pokazuje TVN,
a publiczny nadawca ma prawa
jedynie do transmisji edycji Pucharu
Świata w Zakopanem i Wiśle, a
także do igrzysk olimpijskich. Tak
się złożyło, że polscy skoczkowie
tej zimy jakoś nie zachwycają. Więc
i oglądalność leci na łeb na szyję.
Dowody? Tegoroczny konkurs w
Zakopanem, pokazywany przez TVP,
według serwisu „Sport Marketing”
obejrzało średnio nieco ponad 2
mln widzów. Zeszłoroczny – ponad
6 mln kibiców. Gołym okiem widać
przepaść.
Ludzie, trzymajcie nas, bo tak
nawiasem mówiąc, nie ma chyba aż
takich powodów do dumy, żeby nadmiernie świętować trzecie miejsce
Dawida Kubackiego. Brązowy medal
na ZIO dla 38-milionowego kraju,
w którym na południu są właściwie
same góry, urasta prawie do święta
narodowego. Zobaczcie tylko, gdzie
w olimpijskiej klasyfikacji medalowej
są takie kraje jak Austria, Holandia
lub nawet taka Słowenia? Nie bójmy
się tego głośno powiedzieć, Polska
sportowo – nie tylko w dyscyplinach
zimowych – to trochę dziwny kraj. W
którym niejaki „Słowik”, czyli gangster kojarzony z Pruszkowem, staje
się twarzą jakiejś federacji MMA
(jest ich tyle, że nie wiemy do końca
której). Selekcjonerem piłkarskiej
reprezentacji Polski zostaje gość,
który przez ileś tam miesięcy nabił
ponad 700 połączeń z „Fryzjerem”
(nie mylić z człowiekiem dbającym
o włosy na głowie). Bo w tym przypadku chodzi o szefa piłkarskiej mafii
w naszym kraju. A brązowy medal w
Chinach zdobywa polski skoczek przy
ewidentnej pomocy TVP.
W tym ostatnim przypadku jest
nam zwyczajnie głupio, tak po ludzku, że nie wysililiśmy mózgownicy
i nie wpadliśmy na taki związek
przyczynowo-skutkowy.
Tomasz Piasecki

5

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

WIESZ CO | NR 6/15.2.2022 r.

fakty

Trzynastolatek uniewinniony
Przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu zapadł wyrok w sprawie
13-letniego chłopca, który śmiertelnie ranił konkubenta swojej
matki. Sąd uznał, że chłopak jest niewinny.

Pr z y p o m n i j m y, ż e d o
tragicznego w skutkach
zdarzenia doszło w 2021
roku w jednym z mieszkań położonych przy ulicy

Armii Krajowej. Jak wykazało śledztwo, 13-latek
stanął w obronie swojej
matki i zadał ciosy nożem
29-letniemu mężczyźnie,

któr y był konkubentem
jego matki. Ciosy te niestety okazały się śmiertelne. Nastolatek po całym
zdar zeniu sam zadzwo-

WIESZ CO | NR 6/15.2.2022 r.

nił na numer alarmowy i
powiadomił policję. Sąd
uznał, że 13-latek działał
w warunkach obrony koniecznej i stanął w obronie swojej matki, która
była ofiarą pr zemocy. Z
tego powodu zapadł wyrok uniewinniający. Dodajmy, że wyrok nie jest
prawomocny.

Orkiestra
liczy kasę

SCB

bowych, mieroszowskich, orkiestrowych puszek. Zebrana
kwota robi wrażenie – 47,4
tys. zł. To absolutny rekord.
Sztab WOŚP działający w MBP
CK w Boguszowie-Gorcach
dzięki działaniom wolontariuszy, którzy byli widoczni w
całym mieście, zebrał łącznie
36,7 tys. zł. Z kolei 30,6 tys. zł
to kwota, którą uzbierano w
Czarnym Borze podczas finału,
ale to nie jest liczba ostateczna.
Do 14 lutego trwały aukcje na
Allegro i wszystko wskazuje
na to, że końcowa kwota przekroczy 40 tysięcy zł. Głuszyca
zagrała wspólnie w sztabie
w Centrum Kultury-Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Udało
się ponownie pobić rekord i
zebrać ok. 21,5 tys. zł. Mimo
wiatru i zimna 12 wolontariuszy cały dzień skutecznie

kwestowało na ulicach miasta.
Organizacją tegorocznej edycji
WOŚP w Walimiu zajmowała
się załoga tamtejszego Centrum Kultury i Turystyki, ze
wsparciem gminnych instytucji
i wolontariuszy oraz członków
organizacji „Walim Rajdowy”.
To dzięki tym wszystkim osobom udało się zebrać ponad
30 tys. zł. Jak co roku licytowane było między innymi
stanowisko honorowego kasztelana Zamku Grodno. Tak jak
w latach ubiegłych licytację
wygrała kancelaria adwokacka
Ernesta Ziemianowicza (kwota
5150 zł). Sztab WOŚP Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju
zebrał natomiast 37,8 tys. zł.
Dodatkowo zasilą tę kwotę
pieniądze z aukcji na Allegro
oraz z eSkarbonek.
SCB

Jubileuszowa 30. edycja Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy przeszła już do historii, ale
wciąż trwa liczenie środków. Dopiero w marcu
dowiemy się ostatecznie, ile udało się zebrać w
tej edycji.
Trwa wielkie liczenie i podsumowywanie 30. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wałbrzychu.
Wstępne wyliczenia mówią
o tym, że udało się w naszym
mieście zebrać ponad 174
tys. zł. Na ulicach Wałbrzycha
kwestowało ponad 200 wolontariuszy. W Wałbrzyskim
Ośrodku Kultury odbył się
tradycyjny, stacjonarny finał.
– Zupełnie inaczej wyglądają takie finały. Zupełnie
inaczej wyglądają licytacje,
jeżeli jesteśmy razem, jeżeli możemy obserwować to
wszystko, co dzieje się na

żywo – mówi Jarosław Buzarewicz, dyrektor WOK. To tu
odbywały się także licytacje.

Jako ludzie nie zawiedliśmy, bo po raz kolejny pokazaliśmy, że
mamy otwarte, pełne
szczodrości serca
Złote serduszko, które na
WOŚP ofiarował mistrz złotnictwa Grzegorz Śmigiel, wylicytowane zostało za 6,2 tys.
zł. Pierścionek z diamentami,
w którego licytacji pomagała
wiceprezydent Wałbrzycha,

Sylwia Bielawska, został sprzedany za 2 tys. zł. – Chyba nie
zawiedliśmy, bo jako wałbrzyszanie po raz kolejny pokazujemy, że mamy otwarte,
pełne szczodrości serca – mówi
Sylwia Bielawska, wiceprezydent Wałbrzycha. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że na
koncie wałbrzyskiego sztabu
WOŚP jest ponad 174,5 tys. zł.
A jak było w innych miejscowościach powiatu wałbrzyskiego. W Mieroszowie było
radośnie, kolorowo. Było pełno
dobrych emocji i wspaniałych
wydarzeń. Udało się policzyć,
ile wspólnie zebrano do szta-

REKLAMA

Fot. użyczone (WOK Wałbrzych)

» W tym roku podczas 30. Finału WOŚP zbierano pieniądze na diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci

Fot. (red)
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Pracował dla aresztu, pomoże dzieciom
Areszt Śledczy w Świdnicy przekazał samochód służbowy na rzecz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, który docelowo trafił do Domu Dziecka i
Pogotowia Opiekuńczego w Bierutowie.

Przedstawiciele domu dziecka i
pogotowia opiekuńczego za pośrednictwem starostwa zgłosili zainteresowanie przejęciem samochodu
zaraz po pojawieniu się wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej

Aresztu Śledczego w Świdnicy.
Przekazywany samochód w areszcie
śledczym do chwili obecnej był wykorzystywany m.in. do obsługi systemu dozoru elektronicznego, w tym
do przewozu funkcjonariuszy wyko-

nujących zadania służbowe.
Ze względu na wyposażenie
w przestrzeń ładunkową
oraz 6 miejsc osobowych
samochód doskonale nadaje
się zarówno do przewozu

Auta i lwy
dla policji

KaR

Ale wróćmy do samochodów. O jakich autach mowa?
Przystosowane do służby w
policyjnych barwach samochody marki Toyota Corolla
w wersji kombi, wyposażone
w silniki benzynowe o pojemności 1,8 litra z napędem
hybrydowym i mocy blisko 100
KM będą na co dzień wykorzystywane przez funkcjonariuszy
z prewencji lub ruchu drogowego z komend miejskich i
powiatowych. Auta posiadają
również wzmocnioną instalację elektryczną, a oświetlenie i
sygnalizacje uprzywilejowania,
oparto na energooszczędnej
technologii LED. Koszt jednego
auta to ponad 109 tys. zł.
Kluczyki do radiowozów
wraz z życzeniami bezawaryjnej eksploatacji, przekazała
funkcjonariuszom prezydent

Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Dzięki bardzo dobrej
współpracy z samorządami
lokalnymi, komisariaty policyjne są sukcesywnie uzupełniane o kolejne pojazdy.

Policjanci ze świdnickiej komendy otrzymali nowe nieoznakowane pojazdy, które
„wzmocnią” ich w codziennej służbie
Podczas spotkania prezydent
przekazała też komendantowi
w Świdnicy mł. insp. Andrzejowi Dobiesowi zakupione przez
miasto maskotki komisarza
Lwa. Posłużą one policjantom
do łagodzenia złych emocji u
dzieci będących świadkami
KaR
negatywnych zdarzeń.

Niebawem na ulicach województwa pojawią
się nowe radiowozy. Eko-auta trafią do dolnośląskich komisariatów, w tym do tego świdnickiego. Dzięki połączeniu środków finansowych
z samorządów lokalnych i KGP zakupiono nowe
Toyoty Corolle z napędem hybrydowym.
Policjanci ze świdnickiej komendy otrzymali nowe nieoznakowane pojazdy służbowe, które będą niewątpliwie
znacznym wzmocnieniem
technicznym w codziennej
służbie funkcjonariuszy. Pozyskanie nowych pojazdów było
możliwe dzięki współpracy z
władzami samorządowymi,
które w połowie sfinansowały
zakup radiowozów. Druga
część środków pochodziła z
budżetu policji.
„Po co im kolejne auto?”. „I
tak nic nie robią. Kolejny samo-

chód będzie się marnował...”
- takie komentarze można było
przeczytać na stronie Świdnica
dla Was. Czy faktycznie jest
tak źle? Otóż nie. Przywołując
ubiegłoroczne statystyki policjanci świdnickiej komendy
zakończyli ponad 320 spraw
poszukiwawczych, z czego
73 to listy gończe za ukrywającymi się za poważne przestępstwa. Rok 2021 obfitował
też w dużą ilość poszukiwań
małoletnich, których policjanci
odnaleźli w 85 przypadkach.
Były to zarówno ucieczki z

domu oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych, a
także nakazy doprowadzeń z
sądów rodzinnych do schronisk
i zakładów poprawczych.
Służba funkcjonariuszy wydziału kryminalnego to przede
wszystkim praca operacyjna,
która skupia się na eliminacji
osób wprowadzających do
obrotu handlowego środki odurzające i substancje psychoaktywne. W 2021 roku świdniccy
policjanci zabezpieczyli blisko
22 kg narkotyków, które nie
trafiły na rynek naszego miasta.

REKLAMA

Fot. użyczone (KPP Świdnica)

» Auta będą na co dzień wykorzystywane przez funkcjonariuszy z
prewencji lub ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych

towarów, jak i pasażerów.
Zapewne w nowej placówce
równie istotne będzie to,
że auto charakteryzuje się
niskim zużyciem oleju napędowego oraz przez cały czas
było utrzymywane w pełnej
sprawności technicznej, co
z pewnością przełoży się
na jego dalszą bezawaryjną
pracę.

Fot. użyczone (Areszt Śledczy w Świdnicy)
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Zielony Zakątek i miliony dotacji
Trzy miliony dotacji, generalny remont obiektu, metamorfoza. O czym mowa?
O Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu, czyli o popularnym „Zielonym
Zakątku”.

- Remont nie będzie należał do
łatwych i potrwa około 15 miesięcy
od dnia podpisania umowy. Warto
zwrócić uwagę na fakt, że budynek przedszkola wpisany jest do
gminnej ewidencji zabytków naszej

gminy. Z tego też powodu jego
odrestaurowanie będzie w dużym
stopniu zależało od konserwatora
zabytków, który będzie miał wpływ
m.in. na wybór kolorystyki elewacji lub rodzaju stolarki okiennej i

drzwiowej – informuje naczelnik
Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych w UM w Strzegomiu,
Katarzyna Cioruń.
Czego możemy się spodziewać?
Ano remontu poszczególnych po-

Nie chcą u siebie
dużych prędkości

mieszczeń, remontu i wymiany
instalacji wodno-kanalizacyjnej i
elektrycznej, wymiany instalacji
gazowej i centralnego ogrzewania.
Będzie też remont kotłowni wraz
z wymianą kotłów. Docieplony
zostanie strop strychu i piwnica.
W planach jest także montaż paneli fotowoltaicznych. Powstanie
parking, a także monitoring na
zewnątrz i w środku.
KaR

cji, a wyznacza kierunek
działań, obszar poszukiwania rozwiązań, które nie
będą obciążone tak dużymi
kosztami społecznymi, ekonomicznymi czy środowiskowymi. Propozycja lokalizacji nowej stacji stanowi
jedynie przykład możliwych
wariantów, któr ych i tak
ostateczny przebieg będzie
uzależniony od wielu czynników, w tym warunków
technicznych projektowania linii kolejowych, czy
też struktury przestrzennej
obszaru. Projekt obywatelski proponuje przebieg
linii kolei dużych prędkości,
który nie jest sprzeczny z
podstawowymi założeniami stanowiska rady gminy
z dnia 18.10.2021 r. w
zakresie niższych kosztów

realizacji przedsięwzięcia,
mniejszego negatywnego
oddziaływania na środowisko oraz niższych kosztów
społecznych (oddalenie
linii od terenów zamieszkanych). Pomimo, iż projekt
obywatelski zawiera wyłącznie jedną trasę przejścia kolei dużych prędkości
przez teren gminy Świdnica korytarzem bazującym
na przebudowie istniejącej linii kolejowej nr 274,
komisja gospodarki przestrzennej i budownictwa
zaopiniowała pozytywnie
tę propozycję jako jeden z
wariantów, który zawiera
się w podjętej już uchwale
rady z dnia 18.10.2021 r.
Czekamy na rozwój wypadków i stanowisko CPK.
KaR

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Świdnica
rajcy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie
przebiegu kolei dużych prędkości. Krótko mówiąc samorządowcy nie chcą o tym słyszeć u
siebie. Dlaczego?
O co chodzi? Już wyjaśniamy. W związku z
planowaną przez spółkę
Centralny Port Komunikacyjny inwestycją obejmującą budowę linii kolejowej
przebiegu Żarów – granica
państwa, wykonawca studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego
firma BBF Sp. z o.o, przedstawiła warianty przebiegu trasy przez ten teren
gminy Świdnica. Wszystkie
one przechodzą niestety
przez tereny zabudowane
w gminie... Stanowisko
Rady Gminy Świdnica jest
tożsame ze stanowiskiem

wójta gminy oraz opiniami
wyrażonymi przez zaniepokojonych mieszkańców.

Wszystkie zaproponowane warianty
przebiegu trasy przez
gminę Świdnica przechodzą przez tereny
zabudowane. I to nie
podoba się radnym
Jednocześnie rada w uzasadnieniu do uchwały zaproponowała wprowadzenie do studium dodatkowych wariantów przebiegu
linii, które nie będą prze-

cinały lub przebiegały w
bezpośrednim sąsiedztwie
terenów zabudowanych.
Jak podkreślał Bronisław
Dratwa, przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i
Budownictwa UG Świdnica „stanowisko-sprzeciw”
wyrażone w projekcie obywatelskim uchwały, pokrywa się ze stanowiskiem
rady gminy, zawartym w
uchwale z dnia 18.10.2021
r. Jednak w uzasadnieniu
podjęta już uchwała rady
gminy nie narzuca projektantom jedynego przebiegu
linii kolejowej do realiza-

REKLAMA

Fot. użyczone (UG Świdnica)

» Radni mówią nie przebiegowi
tras kolei dużych prędkości

WIESZ CO | NR 6/15.2.2022 r.

Fot. KaR
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Fot. użyczone (Archiwum Krzysztofa Kobusińskiego)

W chmurach
czer pałem
z życia
Kto raz poleci i poczuje radość z pobytu w
przestworzach, ten jest „stracony dla ludzkości”. Tak twierdzi Krzysztof Kobusiński,
licencjonowany pilot samolotów ultralekkich, z którym rozmawiamy nie tylko o lataniu, ale także o niesamowitych widokach,
» – Bardziej boję się jadąc samochodem niż lecąc samolotem
– mówi Krzysztof Kobusiński, pilot samolotów ultralekkich
jeździe samochodem i o strachu.
Jak to jest na wszystko patrzeć
z góry?
- Hm, tak naprawdę odpowiedź
na tak postawione pytanie wcale nie
jest oczywista, choć taka mogłaby
się wydawać. Proszę pamiętać, że
pełną satysfakcję z lotu nad ziemią,
nad miastami i osiedlami można
odczuwać dopiero po całkowicie
samodzielnym locie. Wcześniej trzeba przejść żmudne szkolenie, żeby
wszystko potoczyło się zgodnie z
procedurami.
Może zapytam inaczej. Z lotu
ptaka świat wydaje się piękniejszy?
- Na pewno inny (dłuższa chwila
zastanowienia). Dla mnie tak, zdecydowanie piękniejszy, bo to coś niesamowitego unosić się w powietrzu,
sterując przy tym potężną maszyną.
To uczucie można porównać do jazdy
samochodem po zdaniu egzaminu.
Będąc nad ziemią, oglądając ją z
setek metrów, podziwia się jej piękno
z całkiem innej perspektywy. Ludzie
wyglądają jak mrówki, a samochody
jak dziecinne zabawki. Zieleń lasów i
łąk jest inna. Jakby jaśniejsza. Czas biegnie wolniej. Dopiero po wylądowaniu
uświadamiamy sobie, że tam w górze
spędziliśmy godzinę czy dwie.
Będąc setki metrów nad ziemią
i mając kontrolę nad maszyną,
można naprawdę poczuć wolność?
- Oczywiście! Jadąc samochodem
chciałoby się machać rękami do mijanych kierowców i pieszych. Takie
samo uczucie jest w powietrzu, chce
się wystawić rękę i machać do ludzi
będących setki metrów pod nami.
Człowieka rozpiera duma, że jak
ptak szybuje w przestworzach i ma
pełną władzę nad tym „stalowym
potworem”.
Kiedy po raz pierwszy pomyślał
Pan, że chce latać?

- To może być nieco przydługa i
nudna opowieść.
Mamy czas.
- Skoro tak… W moim przypadku
zainteresowanie lotnictwem przebiegało, jak mi się wydaje, w sposób standardowy. Jeszcze w szkole
podstawowej wspólnie z kolegami
sklejaliśmy modele kartonowe samolotów zamieszczanych w czasopiśmie „Mały modelarz”. To zrodziło
między nami rywalizację, kto ładniej
wykona konkretny model.
Już wtedy myślał Pan o lataniu?
- Być może gdzieś w podświadomości coś kiełkowało. Raczej
myśli kierowały się w stronę chęci
zbudowania modelu latającego. I te
właśnie marzenia mogłem realizować w szkole średniej. W technikum
wspólnie z kolegami interesującymi
się lotnictwem, stworzyliśmy modelarnię, gdzie na podstawie planów
konstrukcyjnych samolotów tworzyliśmy modele latające, z silnikami
spalinowymi. Nie były to samoloty
wolnolatające lecz na uwięzi. Nie
stać nas było na zakup urządzeń
zdalnie lub jak kto woli, radiowo
kierujących modelami.
Miała być nudna opowieść, a
ja już nie mogę doczekać się, co
było dalej?
- (Śmiech). No więc po szkole średniej trafiłem do Technicznej Szkoły
Wojsk Lotniczych, gdzie zdobywałem
wiedzę o budowie i obsłudze wojskowych samolotów odrzutowych,
a przede wszystkim samolotów myśliwskich. Tak dla przypomnienia, w
tym czasie Wojsko Polskie dysponowało w większości samolotami MiG
15, 17 i 19. Do uzbrojenia wchodziły
dopiero MiG 21.
Przekroczył Pan bramę TSWL i...
- … zaczęła się moja przygoda z
prawdziwym lotnictwem. Nigdy nie
zapomnę chwili, gdy pierwszy raz

podszedłem do samolotu, dotknąłem
go, a wielkim przeżyciem było wejść
do kokpitu. Do dziś pamiętam zapach
panujący w kabinie tego samolotu.
Po wielomiesięcznym szkoleniu
dalszą przygodę z lotnictwem kontynuowałem w 58 pułku lotnictwa
szturmowego w Dęblinie jako starszy
mechanik samolotu myśliwskiego.
Jak opowiadam o mojej przygodzie
z samolotami wojskowymi, zawsze
słyszę to samo pytanie „dlaczego
nie zostałem pilotem, jak już byłem
w Dęblinie”.
Chyba muszę zapytać o to samo.
- Przyczyną były, krótko mówiąc,
względy polityczne.
W końcu został Pan jednak
pilotem?
- Nie było od tego odwrotu. Będąc
w pułku pierwszy raz leciałem samolotem na trasie Dęblin-Mielec i z powrotem. Był to samolot transportowy
i na żywo mogłem obserwować
pracę pilota i chyba po tym locie
postanowiłem zrealizować swoje
marzenie, by samodzielnie zacząć
latać. Choć musiało upłynąć trochę
czasu, nim zacząłem szkolenie na
pilota samolotów ultralekkich. Pierwsze oderwanie się od ziemi siedząc
nawet w małej maszynie, ale trzymając stery, powoduje niesamowite
uczucie. Trudne do opisania. Pierwsze starty i lądowania wykonuje się
pod czujnym okiem doświadczonego
instruktora, ale i tak po pierwszym
lądowaniu jest się dumnym i już się
marzy o następnych lotach.
Każdy, kto tylko chce i przejdzie
odpowiednie szkolenie, może
usiąść za sterami maszyny, czy są
jakieś ograniczenia?
- W dzisiejszych czasach, kiedy
małe samoloty są tak samo nowoczesne i bezpieczne jak duże pasażerskie, za ich sterami może usiąść każdy spełniający określone przepisami

warunki zdrowotne. Dzisiaj latanie z
uwagi na rozbudowany system bezpieczeństwa i zastosowaną technikę,
jest łatwiejsze niż kiedyś.
Ale chyba niezmiennie, dawniej
i dziś, najtrudniejszymi momentami w pilotażu samolotu są start i
lądowanie?
- Na pewno trudnymi i niebezpiecznymi momentami w lotnictwie
– bez względu na wielkość samolotu
– jest właśnie start i lądowanie. Manewry te wymagają dużego skupienia i wykonywania ściśle określonych
procedur i czynności. Ze statystyk
jednoznacznie wynika, że samoloty
są najbezpieczniejszymi środkami
komunikacji. Owszem, zdarzają się
różnego rodzaju wypadki, także w
przypadku małych, turystycznych samolotów, ale w porównaniu do zdarzeń drogowych, jest ich niewiele.
Bał się Pan kiedykolwiek w
przestworzach?
- Ludzie nie są cyborgi i zawsze
odczuwają pewnego rodzaju bojaźń,
ale w moim przypadku trudno mówić
o strachu przed lataniem. Siadając za
sterami samolotu i przygotowując
się do wylotu, myśli się o udanym
starcie, o ewentualnej awarii, ale jest
to takie… podświadome. Nie można
odczuwać wielkiego strachu, bo to
uniemożliwia czerpanie przyjemności
z bycia w przestworzach. Będąc w
górze należy być oczywiście przygotowanym na niespodzianki, jak
choćby spotkanie z ptakami. Dlatego
oczy trzeba mieć dookoła głowy.
Pańskie podniebne wyczyny
przed kilkunastoma laty przerwał zawał serca. Bardzo Pan to
przeżył?
- Zawał?
Nie, rozstanie z lotnictwem.
- W tym miejscu muszę otwarcie
przyznać, że moja przygoda z lataniem była krótka, ale dość intensyw-
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na. Dziś ze względu na stan zdrowia
mogę być tylko pasażerem. Nie załamałem się jednak tym, że nie mogę
już samodzielnie pilotować samolotu.
Trudno mi w to uwierzyć.
- Ale tak jest naprawdę. Podszedłem do tego ze zrozumieniem, bo
pewnych spraw nie można przeskoczyć.
Latanie, jak Pan sam mówi, jest
trochę podobne do jazdy samochodem. Wielu kierowców woli
prowadzić, niż siedzieć z boku. Tak
samo jest w samolocie?
- (Uśmiech). Pyta Pan o bycie pasażerem w maszynie?
Tak.
- Muszę powiedzieć, że bardziej
boję się jadąc samochodem niż lecąc
samolotem. Tak jak w aucie, tak i w
samolocie, jeżeli nie przestrzega się
podstawowych zasad bezpieczeństwa, lekceważy się je, to nietrudno o wypadek. Kiedy syn kieruje
samochodem, a ja siedzę z boku,
odczuwam niepokój. W powietrzu
mam natomiast pełne zaufanie do
jego umiejętności, które w pilotażu
są przynajmniej 1500 razy większe
od moich. Dodam tylko, że syn jest
pilotem potężnych pasażerskich
samolotów, ja pilotowałem tylko te
mniejsze maszyny.
Doznania są nieporównywalne?
- W pewnym sensie nie można
porównać lotu dużego samolotu
pasażerskiego do małego latającego nisko nad ziemią ze względu na
prędkości, czy wykonywane czynności podczas startu i lądowania.
Pilotowi dużego samolotu będącego
na wysokości przelotowej 9 lub 11
tys. metrów widoki sprawiają inny
rodzaj satysfakcji i doznań wizualnych. Na przykład kształty chmur,
czy szczyty gór.
Lotnictwo rekreacyjne to tylko
pasja, sposób na życie, a może coś
jeszcze innego?
- Na pewno nie sposób na życie, a
pasja to trochę w moim przypadku
zbyt górnolotne określenie. Ja to
nazywam przyjemnością panowania
nad maszyną, oglądania świata z
miejsca niedostępnego dla przeciętnego zjadacza chleba, satysfakcją z
podziwiania chmur i zachodu słońca.
To jest uczucie radości, że czerpie się
z dobrodziejstw życia. Według mnie
pasja to wyższe stadium marzeń.
Każdy człowiek o czymś marzy, jedni
o byciu marynarzem, kolejni o zostaniu kierowcą tira, a ja chyba zawsze
myślałem o tym, by zostać pilotem.
Co by Pan powiedział tym, którzy chcieliby spróbować swoich
sił w przestworzach, ale jakoś nie
mogą się zdecydować?
- Że naprawdę warto. Zapoznać się
z samolotem lub nawet polecieć w
przestworza można choćby w szkole
latania Pol Mack znajdującej się w
miejscowości Krzczonów. To niemal
na granicy powiatów wałbrzyskiego
i świdnickiego.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Gumką nie da się wymazać
Zapytacie, ale czego dokładnie? W ramach naszego cyklu „Miasto z innej strony” dziś prezentujemy
fotografie z uroczystości, które odbywały się w Wałbrzychu przed kilkudziesięciu laty. Jedne związane ściśle z minioną epoką, jak pochód pierwszomajowy, inne uniwersalne i ponadczasowe. A może
w niektórych z nich sami uczestniczyliście?

się ogólnokrajowe
y donieść, że w Wałbrzychu odbyły
» Nie wiemy, czy wiecie, ale spieszym
nwald” (Fot.
„Gru
kiej
Pols
ży
cji Związku Młodzie
obchody 35-lecia powstania we Fran
usz)
unt Bog
Biblioteka pod Atlantami/KAW – Zygm

y mieszkańców. Być
hu, lata 70. Na zdjęciu widać tłum
» Pier wszomajowy pochód w Wałbrzyc
zyli w podobnych
stnic
być może byli i tacy, którzy ucze
może niektórzy szli z przymusu, ale
ka pod Atlantami/
iote
Bibl
.
(Fot
i…
rdzil
Albo tylko tak twie
pochodach z wielką przyjemnością.
KAW – Zygmunt Bogusz)

górnicze święto.
co roku na ten miesiąc przypadało
» Grudzień 1978 roku, wiadomo, jak
(Fot. Biblioteka
mało
h
jakic
wka
ankę kwiatów. Usta
Dwoje dzieci wręcza górnikowi wiąz
ki)
pod Atlantami/KAW – Leszek Tarnaws

Niezmiennie w naszym
cyklu chodzi o wyciągnięcie
z szuflad lub pudeł na strychu zdjęć rzadko publikowanych. O których być może
zapomniano, włożono je do
jakiejś teczki i od wielu lat
nie wyciągano. Dzięki uprzejmości i wielkiemu zaangażowaniu pracownic z Biblioteki
pod Atlantami w Wałbrzychu
udaje się czasem odnaleźć
niesamowite świadectwa
przeszłości. A więc zdjęcia z
lat 50., 60., ale głównie z lat
70. ubiegłego wieku, które
z niewiadomych przyczyn
przez dekady nie były wyciągane na światło dzienne.
Raz na jakiś czas staramy się wam przypomnieć
wydarzenia i miejsca, które utrwalono przed kilkudziesięciu laty na kliszach
fotograficznych. Rubrykę
nazwaliśmy „Miasto z innej
strony”, żeby uświadomić
tę „inność” w porównaniu
z obecnymi czasami. Dziś
skupiamy się na wszelkich uroczystościach. Czyli
okolicznościowych spotkaniach, pokazując, jak rytm
miasta wyznaczały ważne
wydarzenia, niekoniecznie
cykliczne. Powiedzieć o
tych zdjęciach, że są ciekawe, to jakby nic nie powiedzieć. A i jeszcze jedno.
Nie trzeba od razu wszystkiego wymazywać gumką,
bo to, że kiedyś odbywały się
pierwszomajowe pochody,
to może i nieco wstydliwy
fakt, ale jednak fakt. Więc
trudno go pominąć i przemilczeć. Tak po prostu było,
a my tylko przypominamy
tamten czas.
Panie z Biblioteki pod
Atlantami nie mogą się od
nas opędzić. Oj nie mogą. Co
rusz prosimy o znalezienie
„perełek”, które mogłyby
zachwycić naszych czytelników. O dziwo, cały czas
znajdują się fotografie, które
oczarowują każdego, kto
je ogląda. I o to przecież
chodzi w rubryce „Miasto z
innej strony”, którą obiecujemy – w miarę możliwości

» Święto stolicy województwa. Dla
tych, którzy tego
nie pamiętają, musimy wspomnieć,
że kiedyś było
województwo wałbrzyskie, a podczas
VI Dni Wałbrzycha
w Rynku stanęła olbrzymia scena,
na której występowały
zespoły muzyczne. Jak widać po tłum
ach, koncerty
cieszyły się spor ym wzięciem (Fot.
Biblioteka pod
Atlantami/KAW – Zygmunt Bogusz)

» To ci niespodzianka. W latach 70.
olbrzymią popularnością
cieszyły się w Wałbrzychu tzw. doln
ośląskie sejmiki
zbieraczy kamieni szlachetnych i ozdo
bnych. Podczas
takich spotkań można było je nie tylko
oglądać, ale
również kupować (Fot. Biblioteka pod
Atlantami/KAW –
Zygmunt Bogusz)

– kontynuować. Co oznacza
mniej więcej tyle, że będzie
kolejna odsłona, jeśli znajdą

się ciekawe fotografie. Tymczasem miłego oglądania.
Tomasz Piasecki

Nowa hala na Villardczyków
Za nami oficjalne otwarcie hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Villardczyków 17 w Wałbrzychu. To
inwestycja Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznnej „INVEST-PARK”.

małych i średnich przedsiębiorców,
którzy dzięki temu stworzą dla mieszkańców regionu nowe miejsca pracy.

- Uroczystość to bez wątpienia kolejny kamień milowy
w historii Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„INVEST-PARK”, a także w
historii Wałbrzycha. Chwila
tym bardziej szczególna zarówno dla przedsiębiorców
jak i naszej lokalnej społeczności, ponieważ zbiega się
z obchodzonym w tym roku
jubileuszem 25-lecia wał-

brzyskiej strefy – mówi Piotr
Wojtyczka, prezes zarządu
WSSE „INVEST-PARK”.
W ramach inwestycji oddano do użytku przeszło 6 tys.
m. kw. powierzchni użytkowej, na którą składają się nowoczesne hale przemysłowe,
doposażone centra szkoleniowe i dobrze skomunikowana
przestrzeń biurowa.
SCB

Fot. użyczone (WSSE)

WAŁBRZYCH

Obiekt powiększy ofertę inwestycyjną wałbrzyskiej strefy, a dedykowany
jest pod wynajem głównie dla mikro,
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»» Początki
słynnych czekoladek
sięgają lat 70. XX wieku Fot. użyczone (Centralna Agencja Fotograficzna)
Tak po metamorfozie
wygląda emerytowany
wuefista z Wałbrzycha. Po prostu Fit_oldboy

ŚWIEBODZICE

Dziękujemy ci, Michasiu!
Odkręcacie charakterystyczny papierek, odgryzacie kawałek cukierka i… czujecie, jakbyście przenieśli się w inny wymiar. I tak od wielu lat. Na ten nieco poetycki
wstęp pozwoliliśmy sobie w odniesieniu do chyba najsłynniejszych słodyczy z naszego regionu. Ze świecą szukać bowiem osoby, która nigdy w życiu nie skosztowała Michałków, cukierków ze świebodzickiej Śnieżki.
Pojedziecie do ciotki w
Augustowie, a tam na stole
charakterystyczne czekoladki
zapakowane w granatową
owijkę z czerwonym logotypem fabryki, gdzie zostały
zrobione. Jesteście w pensjonacie gdzieś w Beskidach, a
na półmisku do poczęstowania się leżą… Michałki. Idziecie promenadą w Świnoujściu
i widzicie, jak goście z Niemiec tłoczą się przy stoisku,
gdzie sprzedają… wyborne
produkty ze Świebodzic. Dobra, może trochę koloryzujemy, ale chyba nie
przesadzimy

» Kto nie lubi Michałków?!
Fot. użyczone (ZPC Śnieżka)

zbytnio, jeśli napiszemy, że
nasze cukierki znają wszędzie.
A na pewno zna je każde
dziecko. W wielu domach
podczas świąt na choince
zwisają z gałązek właśnie
Michałki.
Ich początki sięgają lat 70.
ubiegłego wieku. To wówczas
z taśmy produkcyjnej fabryki
Śnieżki zeszła nowa partia cukierków, które z miejsca podbiły rynek. Recepturę opracowała główna technolog
pracująca w tamtym

czasie w zakładzie. Ot, niby nic wielkiego. Trochę cukru, mleka,

czekolada, masa kakaowa i
orzeszki arachidowe. Prawdopodobnie słodycze nie byłyby
tak pyszne, gdyby nie pewien
przypadek. Podobno cukierki
miały być dużo bardziej czekoladowe, ale przez niedopatrzenie do przygotowanej
masy wpadło więcej orzeszków niż pierwotnie planowano. Pracownikom i zarządowi
fabryki tak posmakowały Michałki, że postanowili nic nie
zmieniać w składzie. I tak wypuścili na rynek pierwszą partię czekoladek. Ale skąd taka
nazwa? Nie wiemy, czy to
legenda, plotka, czy prawdziwa historia, ale brzmi
słodko. Gdy wymyślono
nowy produkt, zaczęto
głowić się nad chwytliwą
nazwą. Pracowała wtedy w
fabryce młoda dziewczyna,
do której codziennie przy-

chodził, zakochany w niej na
zabój chłopak i wyczekiwał na
swoją wybrankę pod bramą
zakładu. A, że amant miał
na imię Michaś, więc cukierki
nazwano Michałkami. Na
cześć wytrwałego młodzieńca i

miłości, jaką obdarzył dziewczynę.
Uwierzcie, że w Zakładzie
Przemysłu Cukierniczego
Śnieżka produkuje się dziesiątki innych słodyczy, ale to Michałki zyskały największą sławę. Historia polskiego zakładu
sięga 1946 roku. To wtedy
na terenie starej niemieckiej
fabryki „Hochwald
Schokoladen
Fa-

» Historyczna owijka cukierków ze Świebodzic Fot. użyczone
(ZPC Śnieżka)

brik” otwarto polską firmę.
Na początku w Śnieżce pracowało 86 osób, a w pierwszym
roku działalności wyprodukowano 51 ton wyrobów galanterii czekoladowej. Do dziś
w firmie mówi się, że dzieje
fabryki, to opowieść o wielu
pokoleniach, dla których najważniejsza była dbałość o tradycję. Największą wartością
marki jest przywiązanie do
oryginalnych i sprawdzonych
receptur, które gwarantują
wyjątkowy smak produktów.

Podobno cukierki miały być bardziej czekoladowe, ale przez
niedopatrzenie do
przygotowanej masy
wpadło więcej orzeszków niż pierwotnie
planowano
Możecie udawać, że nie
lubicie słodyczy, że ograniczacie ich spożywanie, ale do
licha nie znamy nikogo, kto
nie skusiłby się na Michałka.
Takie są dobre i kojarzą się od
wielu dekad ze słodką przyjemnością. Kiedyś „za komuny” trudne do zdobycia, dziś
dostępne na każdym kroku.
I nawet jeśli staniecie w markecie przed całym regałem,
którego półki uginają się od
rozmaitych słodkości, Michałki
zawsze skradną wasze serca.
Tego możecie być pewni.
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)

» Przychodzący do Klubu Senior+ będą mogli rozwijać swoje
zainteresowania i uczestniczyć w zajęciach tematycznych

STARE BOGACZOWICE

Znaleźli swoje miejsce na Ziemi
Czasy, gdy starsze panie pichciły coś wiecznie w kuchni dla swoich wylegujących się mężów, na emeryturze, dawno minęły. Teraz seniorzy chcą się kształcić.
Wychodzić z domów, spotykać z rówieśnikami, uczestniczyć w zajęciach, dbać o
kondycję i zdrowie. A gdzie najlepiej to robić, jak nie w Klubie Senior + otwartym
niedawno w Starych Bogaczowicach?!
To przyjazne miejsce spotkań
dla osób 60+, które przeznaczone jest wyłącznie dla nich. I

z myślą o nich organizowane
tam będą zajęcia, pokazy i
prelekcje. Klub Senior+” w

Starych Bogaczowicach mieści
się przy ul. Głównej 149, gdzie
do niedawna swoim wyglą-

dem odstraszała zdewastowana kamienica. Przez wiele
lat nieużytkowana.

Gmina postanowiła coś z
tym zrobić. Napisano wniosek do rządowego progra-

mu Senior + i, jak łatwo się
domyślić, otrzymano spore
dofinansowanie na otwarcie
klubu. Inwestycja kosztowała
ok. 250 tys. zł, z czego lwią
część, bo prawie 200 tys. zł,
Stare Bogaczowice dostały
z Warszawy. Resztę gmina
musiała dołożyć z własnego
budżetu, ale to nie problem. Za
ćwierć miliona złotych całkowicie odnowiono budynek, w
którym wymieniono wszystkie
instalacje, okna oraz drzwi.
Klub, który otwarty codziennie
od poniedziałku do piątku,
przez 4 wyznaczone godziny,
składa się z sali spotkań z aneksem kuchennym oraz jadalnią,
korytarza, magazynu oraz toalet. Łącznie to 60 m. kw. powierzchni przeznaczonej tylko
dla starszaków. Co ważne, pomieszczenia przystosowane są
dla osób niepełnosprawnych.
W planach są zajęcia rehabilitacyjne, pokazy filmów, przedpołudnia z grami planszowymi,
spotkania klubu emerytów,
warsztaty nastawione na samorozwój z uwzględnieniem
ćwiczeń pamięci, imprezy integracyjne i… tak moglibyśmy
jeszcze chwilę wymieniać. W
sąsiedztwie klubu znajduje
się zaułek o powierzchni ok.
100 m. kw., na który seniorzy
już mają pomysł, jak go zagospodarować. Chcą stworzyć
w tym miejscu zaczarowany
ogród. Nic, tylko przyklasnąć.
Red

JEDLINA-ZDRÓJ

Ferie mega aktywne
Co tu dużo mówić, ferie zimowe
zorganizowane przez miejscowe
centrum kultury okazały się strzałem
w dziesiątkę, a potwierdzeniem na to
jest fakt, że brały w nich udział także
dzieci spoza uzdrowiska.
Po pierwsze, uruchomiono lodowisko przed planowanym terminem, co ucieszyło chyba nie tylko
najmłodszych. Tłumnie było w
Parku Aktywności „Czarodziejska
Góra”, gdzie oprócz tras linowych
i wieży wspinaczkowej czekają na
aktywnych wciąż wyciąg narciarski, tor pontonowy i strzelnica.
Dodajmy, że z okazji ferii, wszyscy uczniowie i przedszkolaki z
jedlińskich placówek otrzymały

bony podarunkowe z możliwością
wykorzystania na lodowisku. Zimowy wypoczynek podzielono na
dwa pięciodniowe turnusy. Dziećmi
zajmowali się nie tylko pracownicy
centrum kultury, ale także wynajęci
animatorzy. Wiele zajęć odbywało
się na świeżym powietrzu (wiadomo COVID-19), ale warto też
wiedzieć, że w Centrum Kultury w
Jedlinie-Zdroju zawieszono opłaty
za zajęcia stałe, aby zachęcić więcej osób do korzystania z oferty.
Częściowo odpłatne pozostały tylko indywidualne zajęcia muzyczne
i kurs tańca towarzyskiego.
W czasie ferii lodowisko i park
aktywności czynne były codziennie.

I tak ma być najdłużej jak się da. Dlatego póki co korzystajcie z obiektów
w Jedlinie zarówno w dni powszednie, jak i weekendy. Oczywiście
wiele uzależnione jest od pogody,
dlatego warto sprawdzać sytuację
na kamerach online dostępnych na
stronie www.ckjedlina.pl.
Skoro jesteśmy już po feriach, to
może zainteresuje was nowa oferta.
Warsztaty pisania ikon w jedlińskim
centrum kultury przeniesiono na marzec. Przypominamy, że czterodniowy
kurs poprowadzi Patrycja Obarewicz,
absolwentka lwowskiego uniwersytetu. Jej prace wciąż można oglądać
w kościele przy ul. Jana Pawła. w
Jedlinie-Zdroju. Opłata za materiały

» Co to były za ferie?! Bardzo aktywne!

wynosi 150 zł za osobę, a koszt
warsztatów to 50 zł. Każdy uczestnik
zabierze napisaną przez siebie ikonę
do domu. Zgłoszenia przyjmowane

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Taki był wypoczynek w Jedlinie-Zdroju. Szalone zjazdy na dętce i wygibasy na lodowisku. Odwiedziny u sympatycznych zwierząt. Zumba,
która tanecznie „wykończyła” wielu. To tylko część atrakcji, z których korzystały dzieci odpoczywające od nauki w Jedlinie.

są pod adresem: imprezy@jedlinazdroj.eu (należy podać imię, nazwisko
i telefon kontaktowy).
Red

Nowe dowództwo komisariatu
Po ponad 30 latach służby na zasłużoną emeryturę odszedł szef Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach
nadkomisarz Grzegorz Wasilewski. Jego miejsce zajął
dotychczasowy zastępca podkomisarz Marcin Ziach.

To jemu właśnie Komendant Miejski
Policji w Wałbrzychu nadkomisarz Krzysztof Lewandowski powierzył obowiązki
szefa komisariatu.

Podkomisarz Marcin Ziach służbę w
policji pełni od 2006 roku. W pierwszych
latach związany był z Komisariatem Policji II w Wałbrzychu, gdzie m.in. pracował

na stanowiskach referenta, a następnie detektywa
w wydziale kryminalnym tej jednostki. W 2018 roku
podkomisarz Marcin Ziach awansował na stanowisko
zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach. Szansę na dalszy rozwój zawodowy
otrzymał także mł. asp. Arkadiusz Rusiecki, który z
policją, ale również z Boguszowem-Gorcami związany jest od 2011 roku. Zanim powierzone zostały mu
obowiązki zastępcy komendanta, pracował na stanowiskach referenta zespołu kryminalnego, zajmował się
sprawami nieletnich, a od 2019 roku był kierownikiem
SCB
rewiru dzielnicowych w tej jednostce.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Parki w Szczawnie-Zdroju to idealne miejsca
na spacery o każdej porze roku

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Szwedzki stanie się piękniejszy
Mnóstwo wałbrzyszan oraz turystów z wielu zakątków regionu chętnie zagląda w weekend do Szczawna-Zdroju. Żeby spędzić czas w pięknych okolicznościach przyrody. A tej w uzdrowisku nie brakuje, na przykład w parkach. Jeden
z nich, a konkretnie Szwedzki, czekają wkrótce duże zmiany.
alejkami. Spacerując z wózkiem, z
kijkami lub jeżdżąc na rowerze. Park
Szwedzki niedługo nieco się zmieni.

Od razu uspokajamy, nie zapowiadamy żadnej rewolucji, lecz pojawienie
się nowych udogodnień.

Ot, choćby placu zabaw, na którym wymienione zostaną wszystkie
urządzenia. Pojawią się figurki zwie-

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

BOGUSZÓW-GORCE

Pewnie znacie to miejsce i nieraz tam byliście, przechadzając się
z lodami lub goframi urokliwymi
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rząt, linowa wieża wspinaczkowa,
elementy edukacyjne, a wszystko
zostanie przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. Całość w kolorach drewna – a więc żadnej
pstrokacizny, bo taki wymóg miał
konserwator zabytków – zostanie
ogrodzona. Dodatkowo wokół staną ławeczki, ogrodnicy posadzą
krzewy i byliny. Rozmarzyliśmy się,
jak tam będzie pięknie. Wykonana
zostanie także bezpieczna dla dzieci
nawierzchnia z piasku. Ale to nie
wszystko. Niedaleko, wokół stawów,
stanie przyrodnicza ścieżka edukacyjna z licznymi tablicami i pulpitami.
Dowiecie się z niej, które konkretnie
zwierzęta zamieszkują okoliczne
parki i jaka występuje w nich roślinność. Szlak edukacyjno-historyczny
ma natomiast powstać tuż obok tzw.
„mauzoleum”, które według planów
ma w przyszłości stać się miejscem
organizacji cyklicznych wystaw plenerowych. Nie możemy zapomnieć,
że tworzona właśnie miejska sieć rodzinnych tras rowerowych nie ominie
Parku Szwedzkiego, po którym już
niedługo będziecie mogli bezpiecznie
jeździć swoimi jednośladami.
To ma być miejsce rekreacji i zabawy dla całej rodziny. A to wszystko
jeszcze w tym roku. Czekamy z niecierpliwością.
Red

Może i małe,
ale nowoczesne
Obudzeni w środku nocy, pewnie od razu byście nie
wskazali, gdzie w Wałbrzychu jest ulica Traugutta. Gdy
zostanie tam oddany do użytku nowy budynek z komfortowymi mieszkaniami komunalnymi, pewnie z zazdrością zaczniecie spoglądać w kierunku Śródmieścia.
To właśnie w centrum Wałbrzycha, w sąsiedztwie Teatru
Dramatycznego im. Szaniawskiego, ciągnie się niewielka
ulica Traugutta. Do niedawna
stała tam rudera, na którą nikt
nie zwracał większej uwagi.

Pewnie poszłaby do rozbiórki,
gdyby nie nowy pomysł na zagospodarowanie tego miejsca.
Z budżetu Miejskiego Zarządu Budynków oraz przy dużym
wsparciu Banku Gospodarstwa
Krajowego budowane są tam

nowoczesne mieszkania komunalne. Zwróćcie uwagę na
słowo „budowane”. Celowo
użyliśmy takiego określenia,
unikając słowa „remontowane”, bo w kamienicy praktycznie wszystko powstaje od

» W budynku przy ul. Traugutta powstaje 6 przytulnych i komfortowych mieszkań komunalnych

nowa. Włącznie ze stropami,
klatką schodową, dachem i
dziesiątkami innych rzeczy. Owszem, przyznajemy, budowane
mieszkania nie będą zbyt duże
– mają mieć od 34 do 43 m. kw.
– ale za to mają być wyjątkowo
komfortowe i wygodne. Łącznie w tej lokalizacji powstanie
6 nowych M. Jesteśmy niemal
pewni, że lista oczekujących na

mieszkania komunalne przy ul.
Traugutta będzie bardzo długa. Zaręczamy wam, że wielu
chciałoby się tam przenieść.
Inwestycja ma zakończyć się w
drugim kwartale tego roku, gdy
lokatorzy wprowadzą się do
swoich przytulnych „gniazdek”.
Będzie tam miłe miejsce do
życia. To kolejny etap rewitalizacji Śródmieścia Wałbrzycha.

Fot. użyczone (MZB Wałbrzych)

WAŁBRZYCH

Tymczasem jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, w
sąsiedztwie kamienicy przy ul.
Traugutta wkrótce rozpocznie
się budowa supernowoczesnego i ekologicznego budynku wielorodzinnego z 60
mieszkaniami w najwyższym
standardzie. To dopiero będzie hit!
Red
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Fot. KaR

» Renoma „karolińskiej”
porcelany będzie
jeszcze większa

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Karolina renomowana
Kto w powiecie świdnickim nie zna wyrobów pochodzących z ZPS Karolina? Piękne zastawy, talerze, filiżanki pochodzące z Jaworzyny Śląskiej słyną w całym kraju. Renoma ich będzie teraz jeszcze większa.
Większościowy pakiet
udziałów w Zakładach Por-

celany Stołowej Karolina sp.
z o.o. nabyła właśnie spółka

HM Investments, właściciel
Gerlach S.A. Wspólne dzia-

łania mają na celu przede
wszystkim rozwój obu firm.

Karolina jest producentem
porcelany białej oraz FBC z

ponad 160-letnim stażem.
Szeroka i atrakcyjna oferta
obu marek o ugruntowanej
pozycji na rynku, charakteryzuje się asortymentem
najwyższej jakości. Dzięki
wspólnym doświadczeniom
można teraz jeszcze lepiej
spełniać potrzeby konsumentów oraz dopasować
się do dynamicznie zmieniającego się rynku, jednocześnie umacniając pozycję obu
przedsiębiorstw w Polsce i za
granicą. - Dwa przedsiębiorstwa z ugruntowaną pozycją
na polskim rynku – Gerlach
z ponad 260-letnią tradycją
w tworzeniu najwyższej jakości sztućców, naczyń oraz
noży kuchennych oraz marka
Karolina z ponad 160-letnim
stażem w produkcji porcelany białej oraz FBC, łączą
swoje siły, aby korzystać z
doświadczeń i przełożyć je na
rozwój obu stron – informuje
Piotr Piechota, prezes ZPS
Karolina.
- Długoterminowa współpraca z marką Karolina jest
kolejnym etapem naszego rozwoju, zawartego w przesłaniu
„Gerlach. Ułatwiamy życie”.
Chcemy, aby jej efektem było
m.in. uczynienie siedziby w
Jaworzynie Śląskiej jednym z
kluczowych centrów produkcyjnych – mówi właścicielka
spółki HM Investments sp. z
o.o, Hanna Modrzejewska.
KaR

ŚWIDNICA

Kolejny skatepark staje się faktem?
- Zachęcam mieszkańców do wypełnienia ankiet i podzielenia się z
nami opinią na temat propozycji
budowy drugiego skateparku w
Świdnicy. Zależy nam, żeby spełniał
on oczekiwania jego użytkowników.
Wiemy, że obecny skatepark przy
zalewie Witoszówka to obecnie
za mało, biorąc pod uwagę jego
popularność, dlatego też chcemy
zbudować drugi, w innej części miasta. Odciąży to już istniejący obiekt
i zaoferuje nowe przeszkody dla
amatorów sportów wyczynowych
– mówi Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
Nowy skatepark zaprojektowany
został z myślą o rosnącej liczbie osób
uprawiających sporty wyczynowe
w Świdnicy. Będzie to nowoczesny,
bezpieczny i komfortowy obiekt

wielofunkcyjny, odpowiadający aktualnym standardom, o zróżnicowanej
trudności, dostosowany do jazdy
na deskorolce, rolkach i rowerach
oraz hulajnogach, dla różnych grup
wiekowych. Autorem projektu jest
Paweł Głyda. Na uwagę zwraca różnorodność przeszkód, a szczególnie
bowl, który wymaga nieco innej
techniki jazdy niż na klasycznych
rampach. Ankiety oraz koncepcja
skateparku dostępne są na stronie
urzędu miejskiego. Urzędnicy czekają
na wasze opinie do 20 lutego. Dodatkowo ankiety w formie fizycznej
(papierowej oczywiście) są już także
wyłożone przy urnie do głosowania
znajdującej się na parterze budynku
Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy
ul. Armii Krajowej 49.
KaR

» Powiedzcie, czy podoba wam się ten skatepark?

Fot. użyczone (UM Świdnica/wizualizacja)

Lubicie sporty ekstremalne? Aktywność na świeżym powietrzu? Jesteście ze Świdnicy? Możecie pomóc w powstaniu
ciekawego obiektu sportowego w tym mieście! Ruszyły konsultacje w sprawie skateparku.

Jubileuszowo w Lubachowie
Stało się. Grupa uzdolnionej młodzieży z gminy
Świdnica zrealizowała właśnie dziesiątą edycję
warsztatów profilaktyczno-wokalnych. Szkolne
Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie rozbrzmiewało kolejny raz śpiewem i muzyką.

wana jest m.in. za pośrednictwem
gminnego studia nagrań. To tam

GMINA ŚWIDNICA

Sołtysom

dzięki funduszom unijnym
zostały zakupione mikrofony,
słuchawki, kolumny, aktywny
monitor studyjny, sprzęt komputerowy i oprzyrządowanie.
Bardzo uzdolniona wokalnie i też teatralnie młodzież z
placówek oświatowych gminy Świdnica wraz ze swoimi mentorami i opiekunami
pracowała nad materiałem
do 10. już płyty. A 18 lutego

w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury formacja „Rozśpiewane dzieciaki z
gminy Świdnica” zaprezentuje
rodzaj musicalu „Dzielmy się
nadzieją” , opracowanego
na podstawie piosenek z kolejnych edycji płyt warsztatowych w latach 2006-2021 w
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.
KaR

Fot. użyczone (UG Świdnica)

GMINA ŚWIDNICA

Od 10 lat już organizacja muzycznych warsztatów wokalnych realizo-
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» Sierp przekazywany z kadencji na
kadencję trafił do nowego sołtysa

powodzenia

tów oddano 45 głosów, w
tym 44 ważne i 1 głos nieważny. Ostatecznie funkcję
sołtysa pełnić będzie Magdalena Famuła, zdobywając
35 głosów. Adriana Wołosz-Sołtys otrzymała 9 głosów.
To jedna zmiana. Druga zaś
zaszła we wsi nieopodal. Z
powodu rezygnacji Zbignie-

wa Siwaka z funkcji sołtysa
sołectwa Bystrzyca Górna,
19 stycznia w świetlicy odbyły się kolejne już wybory
włodarza wsi na najbliższe
lata. W wyniku głosowania
mieszkańców (38 głosów za,
5 głosów przeciw, 2 głosy
wstrzymujące się, 1 głos nie-

STRZEGOM

Podwórko
jak malowane
W Strzegomiu praca wre przy ulicy Dąbrowskiego. Trwa
to trochę, to fakt. Wielu traci powoli cierpliwość. Zakończenie jest już jednak coraz bliżej, trzeba zacisnąć zęby.
Mamy bowiem dobre wieści dotyczące mieszkańców
najbliższej, remontowanej aktualnie okolicy.
Dobre wieści dotyczą mieszkańców ulicy Kościelnej, ulicy
Dąbrowskiego, jak i pobliskiej
ulicy Szkolnej w Strzegomiu.
Podwórko zlokalizowane w
obrębie tych ulic zostanie

wkrótce zrewitalizowane.
Nie jest to aktualnie miejsce
przyciągające swoim wyglądem. Typowe podwórko zapomniane przez wielu... Zmienia
się to wreszcie, standardy w

Strzegomiu idą w górę, co
widać i co bardzo cieszy.
Czego możemy się tym razem spodziewać? O jakich
pracach jest mowa? - W zakres
prac wchodzą remont i wymia-

ważny) nowym sołtysem Bystrzycy Górnej został Marian
Gębski. Zebranie było także
okazją do podziękowań złożonych na ręce Zbigniewa
Siwaka przez członków rady
sołeckiej oraz stowarzyszeń
działających na terenie Bystrzycy Górnej. Marian Gęb-

ski otrzymał symboliczny
sierp, przekazywany zgodnie
z tradycją z kadencji na kadencję kolejnym sołtysom.
Polecimy koncertem życzeń. Gorąco i szczerze gratulujemy nowym sołtysom,
życząc przy tym powodzenia
w pracy na rzecz lokalnej

społeczności, a także licząc
na owocną współpracę z
mieszkańcami i lokalnym
samorządem. Tak też pewnie będzie ku chwale naszych pięknych, bogatych
wsi powiatu świdnickiego.
Powodzenia!
KaR

» To podwórko wkrótce nie będzie już tak wyglądać

Fot. użyczone (TW)

Magdalena Famuła nowym sołtysem sołectwa
Lubachów. W związku z
rezygnacją Anety Dżamary-Szakiel, dotychczasowej sołtys, 20 stycznia mieszkańcy
Lubachowa ponownie w tej
kadencji wybierali włodarza
swojej wsi. W głosowaniu
tajnym na dwóch kandyda-

Fot. użyczone (UG Świdnica)

Zmiany sołtysów w gminie
Świdnica nie trafiają się zbyt
często. Tym razem doszło jednak do aż dwóch roszad w małym Lubachowie oraz znajdującej się nieopodal Bystrzycy
Górnej.

na nawierzchni drogi dojazdowej, odwodnienie terenu,
budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie chodników,
dojść do śmietników, rozbiórka
trzech istniejących budynków
(komórek) oraz fragmentu
muru zabytkowego, a także
wykonanie nasadzeń krzewów
ozdobnych i bylin. Prace już

się rozpoczęły i potrwają do
sierpnia tego roku – informuje
Wioleta Wnęk-Soczyńska, naczelnik Wydziału Gospodarki
Lokalowej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.
Warto przypomnieć, że umowa na zadanie inwestycyjne
„Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława

Dąbrowskiego i ul. Szkolną w
Strzegomiu” została podpisana
jeszcze 14 grudnia zeszłego
roku. Zadaniem projektu jest
poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz podniesienie estetyki i bezpieczeństwa terenu w centrum miasta.
Tak też się wreszcie dzieje.
KaR
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» Wnętrze obozowego baraku jeńców
angielskich, pokazujące ich warunki życia

Wylot w zagrodzie dla świń
O ucieczce alianckich oficerów ze świdnickiego obozu jenieckiego podczas I wojny światowej niewiele dotąd powiedziano i napisano. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zdecydowali się przypomnieć
tej owianej tajemnicą historii brawurowej akcji 24 żołnierzy. Kontynuujemy opowieść zaczętą przed
miesiącem.
Przypomnijmy, że tunel,
który posłużył do ucieczki,
wykopywano łyżkami do jedzenia, a urobek wsypywano
do kubków, które przywiązane do liny i wypełnione
ziemią wyciągano na górę, a
następnie opróżnione spuszczano na dół.

Ucieczka

» Pogrzeb z pełnymi honorami alianckiego oficera na cmentarzu garnizonowym.
Zwraca uwagę obecność pruskich oficerów, którzy oddawali zmarłym honory

Do ucieczki doszło w nocy z
19 na 20 marca, przed porannym apelem i sprawdzaniem
stanu ilościowego jeńców.
Nie wiadomo, czy przez tunel
udało się wydostać wszystkim
chętnym, czy tylko jakiejś
części, wyłonionej w drodze

losowania. Faktem jest, że
obóz opuściło 24 oficerów.
Już w czasie jej trwania doszło do dramatycznych chwil,
kiedy jednego z uciekinierów
musiano wyciągać z tunelu,
w którym osypała się ziemia. Sam wylot znajdował
się w… zagrodzie dla świń.
Niejasne są planowane kierunki ucieczki jeńców. Z relacji
wspomnianego Turna Harkera
jednoznacznie wynika jednak,
że ostatecznym celem była
neutralna Szwajcaria. Relacje
zamieszczane w świdnickiej
prasie sugerują, iż Anglicy
uciekać mieli do Holandii. Być
może uciekinierzy celowo roz-

dzielili się na mniejsze grupy,
aby zmylić pościg i zwiększyć
szanse powodzenia całego
planu. Faktem jest, że część z
nich ruszyła na północ, część
natomiast w kierunku granicy
z Austro-Węgrami.

Uciekinierzy posiadali
gumowane płaszcze
przeciwdeszczowe, a
w ich plecakach znaleziono ciastka, konserwy, a także mapy,
na których wytyczono
dokładną trasę do Holandii
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» Wydana przez Niemców pocztówka z widokiem kawiarni
oraz wylotem tunelu, którym uciekli Anglicy

Masowa ucieczka okazała
się o wiele trudniejsza w
realizacji niż początkowo to
zakładano. Reakcja Niemców była natychmiastowa.
Telegrafem poinformowano posterunki żandarmerii i
policji, zaś w prasie śląskiej
ukazały się wezwania do
ludności o obowiązku natychmiastowego informowania
policji na temat wszelkich
podejrzanych osób, które
kręciłyby się po okolicy. Do
22 marca zdołano schwytać 9
uciekinierów. Dwóch pierwszych pochwycił w pobliżu
Modliszowa (ok. 7 km od
miejsca ucieczki) tamtejszy
leśniczy Weißhampel. Jego
pies wyczuł zapach i złapał
trop uciekających, doprowadzając po śladach do miejsca,
w którym odpoczywali. Stało
się to dwie godziny po zauważeniu w obozie braku 24
spośród jeńców. Kolejnego
sprowadzono z Pieszyc (ok.
19 km). Dość ciekawego sposobu próbował użyć jeden
z oficerów, który zamierzał
wydostać się z miasta koleją.
Ubrany z fantazją – na głowie
miał kapelusz, jaki zwykle
noszą artyści, w płaszczu
prochowym, w czarnych lakierkach i z aktówką pod
pachą, próbował po prostu
wsiąść do pociągu i odjechać.
Złapali go przedstawiciele
straży dworcowej, na „których zrobił wrażenie bardzo eleganckiej osoby”. Na

Najwytrwalsi

W czasie ucieczki doszło do dramatycznych chwil, kiedy jednego z uciekinierów
musiano wyciągać z
tunelu, w którym osypała się ziemia

Najdalej na zachód dotarło
dwóch oficerów – porucznik
T. G. Holley i podporucznik
E. A. Copelland, należący
do jednostek kanadyjskich,
walczących w czasie I wojny
światowej dla brytyjskiego
Commonwealthu. Udało się
im dostać aż do Żar (ok. 161
km), gdzie pochwycił ich patrol tamtejszej żandarmerii.
Obaj byli wyjątkowo dobrze
wyposażeni, co zdumiało niemieckich funkcjonariuszy, a co
potwierdza przypuszczenie,
iż ucieczka była doskonale
zaplanowana pod względem
technicznym i dokonano jej
przy znacznej pomocy z zewnątrz. Posiadali gumowane
płaszcze przeciwdeszczowe,
a w ich plecakach znaleziono
ciastka, konserwy itp. jak
również mapy, na których
wytyczono dokładną trasę
do Holandii. Rewizja osobista wykazała dodatkowo, iż
każdy z nich posiadał przy
sobie ponad 100 marek w gotówce. Celem przesłuchania
odprowadzono ich do Sądu
Rejonowego w Żaganiu, a
stamtąd sprowadzono koleją
do Świdnicy.
Kierunki południowy i częściowo zachodni okazały się
dla zbiegów równie pechowe.
Dwóch lotników angielskich
pochwycono w Jedlince (ok.
21 km). Dwóch kolejnych w
drodze do Jeleniej Góry, gdy
próbowali przedostać się koleją w kierunku zachodnim. Nakryto ich na próbie wskakiwania do pociągu towarowego
w pobliżu Marciszowa (ok. 45
km). Najdalej dotarło dwóch
jeńców, wśród których znajdował się wspomniany Turn
Harker. Doszli oni w okolice
Hradca Kralove w Czechach
(ok. 120 km), należącego w
owym czasie do Austro-Węgier, gdzie ich aresztowano.
Do końca wojny przebywali
w jednym z austriackich, pilnie
strzeżonych zamków, przerobionych na obóz internowania
o zaostrzonym rygorze.

Zmusiło ich do tego zderzenie
z realiami rzeczywistości za
murami. Na zewnątrz nie
mogli liczyć na jakąkolwiek już
pomoc, co przy odległościach,
jakie musieliby pokonać w
zupełnie obcym kraju, było
kluczowe. Istotną rolę odgrywać musiała przy tym pora
roku – pamiętać należy, że
na ucieczkę wybrano marzec,
gdzie nie można jeszcze znaleźć pożywienia na polach, a
zapasy zabrane na drogę nie
mogły wystarczyć na długo.

Przedsięwzięcie zakończyło się więc fiaskiem. Lokalna
prasa niemiecka z dumą
odnotowała 6 kwietnia 1918
r., iż pojmano wszystkich
zbiegłych jeńców świdnickiego obozu internowania.
Podkreślano, szybką reakcję
na liczne odezwy miejscowej
ludności, która pomogła w
złapaniu zbiegów. Wszyscy
biorący udział w ucieczce
Anglicy – z wyłączeniem
dwóch, którzy zostali zła-

dwóch uciekinierów natknął
się 21 marca około godz.
10:00 wieczorem w pobliżu
nasypu kolejowego w Goczałkowie (ok. 25 km) wachmistrz żandarmerii König,
który sprowadził ich pod
bronią do Strzegomia, skąd
odesłano ich do Świdnicy.
Do 28 marca w obozie
brakowało już tylko zaledwie 2 z 24 oficerów, którzy
zdecydowali się na ucieczkę. Ciekawostką jest fakt, że
niektórzy z jeńców, którym
udało się wydostać na „wolność”, sami postanowili wrócić do obozu internowania!
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HIstoRIa NIEZNaNa
pani na terenie Austro-Węgier – stanęli przed sądem.
Zarzucono im, że ucieczka
była niezgodna z obowiązującymi traktatami międzynarodowymi. Nie skazano ich
na śmierć, tak jak to miało
miejsce 26 lat później w
odniesieniu do części uciekinierów z Żagania. Wszyscy
powrócili do swej ojczyzny po zakończeniu I wojny
światowej.
Niemcy potraktowali
ucieczkę jako niepospolite wydarzenie. Zostało ono
przez nich upamiętnione wydaniem kartki pocztowej, na
której umieszczono zdjęcie
wylotu z tunelu, którym dokonano ucieczki oraz budynek kawiarni „Promenaden-Cafe”, koło której go
wydrążono. Pocztówka ta
należy do jednej z najciekawszych i najcenniejszych, jakie
kiedykolwiek wydrukowano
na temat Świdnicy.
Andrzej Dobkiewicz &
Sobiesław Nowotny
Świdnicki Portal Historyczny
www.historia-swidnica.pl

» Obozowa gazeta i magazyn „The Barb”

Dumni Niemcy

» Ta piękna dziewczyna to… porucznik Thompson – przykład charakteryzacji
wykonywanej przez jeńców na potrzeby wystawianych w obozie sztuk teatralnych
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» „Ulepmy dziś bałwana” to konkurs na
najbardziej oryginalnego… bałwana

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

którym jest Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Na autorów
najzabawniejszych zdjęć, na
których zostaną uwiecznione najbardziej oryginalne
bałwany, czekają rzecz jasna
nagrody. Wszak to konkurs i
jakieś upominki najlepszym
się należą. Fotografie możecie
wysyłać do końca lutego.

Zróbcie sobie bałwana
To, że skończyły się ferie, nie oznacza, że zimowe zabawy można ot tak porzucić.
Co to, to nie. Jeśli dopisze aura i spadnie trochę śniegu, zapraszamy was do wesołego konkursu. W końcu mamy kalendarzową zimę. Jeśli się da, „wyciśnijmy”
z niej jak najwięcej.

Centrum Kultur y-Miejska Biblioteka Publiczna
w Głuszycy zachęca najmłodszych mieszkańców

miasta do aktywności na
świeżym powietr zu. To
zdecydowanie lepsze, niż
siedzenie w domach przed

komputerami lub konsolami.
Razem z placówką zapraszamy do udziału w wyjąt-

kowym konkursie na najpiękniejszego i najzabawniejszego
bałwana. Wystarczy ulepić
śnieżną postać, dowolnie ją

udekorować, zrobić zdjęcie
i wysłać je mailem na adres: instruktorzy@gluszyca.
pl do organizatora konkursu,

W konkursie „Ulepimy dziś bałwana”
na autorów najzabawniejszych zdjęć,
na których zostaną
uwiecznione najbardziej oryginalne bałwany, czekają nagrody
Przed zgłoszeniem do konkursu „Ulepimy dziś bałwana”
pamiętajcie zapoznać się z
regulaminem dostępnym na
stronie www.ckmbp.gluszyca.
pl, a rodzice lub opiekunowie powinni wypełnić formularz uczestnictwa. Więcej
informacji uzyskacie dzwoniąc pod numer tel. 503 102
817 lub pisząc na adres;
instruktorzy@gluszyca.pl.
Red

Koszmary z dzieciństwa
Zastanawiacie się, o co chodzi? A niech tam, uchylimy
nieco rąbka tajemnicy. Od następnego numeru WieszCo rozpoczniemy publikację cyklu opowieści autorstwa
Grażyny Kuleszy-Szypulskiej.
było? A może tak mogło być?” Bez względu
na odpowiedzi – warto odkurzyć czas miniony, przeżyć to jeszcze raz lub w przypadku
młodego pokolenia dowiedzieć się, jak to się
ongiś żyło. Jeśli chcecie się uśmiechnąć do
przeszłości, szukajcie nas za dwa tygodnie!
„Koszmary mego dzieciństwa, czyli dawno
temu na Nowym Mieście...” poruszają, rozśmieszają, zachwycają, ale skłaniają też do
refleksji. Opowiadań szukajcie w gazecie już
Red
1 marca.

Fot. (red)

REKLAMA

Słowem „ciocia Grażynka” w najlepszej formie.
Nie wiemy jak wy, ale my już nie możemy się
doczekać.
Ta wałbrzyszanka, mieszkająca obecnie w
Łomży, wraz ze swymi literackimi bohaterami
zabierze was w nostalgiczną podróż. Przeniesiemy się w lata 60. ubiegłego wieku na ulice
Nowego Miasta w Wałbrzychu i spróbujemy
odpowiedzieć na pytanie ówczesnego dziecka zadane po latach: „Czy tamten czas był
cudowny, czy może jednak koszmarny? Tak
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Oddali życiodajny płyn Pomoc od gigantów

w tym mieście! Organizatorem akcji było
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz miasto
Świebodzice. Zapraszamy drogich krwiodawców na kolejne akcje poboru krwi w
Świebodzicach, następna zbiórka dopiero
jednak 5 kwietnia. Zaznaczcie tę datę w
swoich kalendarzach, czekają tam na was.

Electrolux Świdnica i
dział R&D Product Care
bezpłatnie przekazali kuchenki elektryczne, które
trafiły do świetlic wiejskich
w Imbramowicach, Krukowie, Pożarzysku, Mielęcinie
oraz Gołaszycach! Świetna
sprawa, prawda? Wielkie
podziękowania dla Agaty
Kowalczyk, która była zaangażowana w organizację tego przedsięwzięcia.
Koordynatorami całej akcji
byli także burmistrz Leszek
Michalak oraz zastępca
Przemysław Sikora z Żarowa.
- Dla mieszkańców naszych wsi, rady sołeckiej i
kół gospodyń wiejskich w
tychże miejscowościach to
nieoceniona pomoc. Dziękujemy serdecznie za okazane
wsparcie i bezinteresowną
pomoc – zgodnie twierdzą
przedstawiciele sołeckich
rad.

KaR

KaR

Fot. użyczone (RCKiK)

Po raz drugi w tym roku w Świebodzicach
odbyła się akcja poboru krwi. Na zbiórkę do
mobilnego poboru krwi w Rynku przybyło
trzynaście uśmiechniętych, pewnych swego
osób. Dzięki mieszkańcom pełnym empatii
i chęci pomagania udało się uzbierać około
5,5 litra życiodajnego płynu. Zbiórkę osłodziła lokalna firma produkująca słodycze
Śnieżka S.A. To już słodka i piękna tradycja

Świetlice wiejskie w gminie Świdnica zostały właśnie
doposażone w nowoczesne kuchenki elektryczne.

Fot. archiwum prywatne

W Świebodzicach ochotnicy kolejny już raz oddali to,
co mają najcenniejszego – życiodajny, droższy od złota
płyn.

Dajcie sobie pomóc

Żyjemy w ciężkich, nietypowych czasach. O pomoc
jest coraz trudniej, prawda?
Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu świdnickiego,
że w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i

poradnictwa obywatelskiego nadal pozostają zamknięte dla petentów i utrzymane
pozostaje udzielanie porad
prawnych przez telefon lub
z wykorzystaniem innych
środków porozumiewania
się na odległość. Telefoniczne konsultacje potrwają
jeszcze do 25 lutego. Jak

„załatwić” sobie poradę?
Na konsultacje z prawnikami
prosimy umawiać się pod
numerem telefonu: 74 85
00 460 lub poprzez rejestrację on-line na www.np.ms.
gov.pl. Macie problem?
Nie zwlekajcie, dajcie sobie
szansę na fachową pomoc.
KaR

REKLAMA

Fot. KaR

Macie może problem natury prawnej? Dajcie sobie
szansę i skorzystajcie z darmowej pomocy.
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» - Za kilka dekad orkiestr
symfonicznych będzie coraz mniej,
będą okazjonalnie występować
kilka razy do roku – przewiduje
Włodzimierz Brzeziński, skrzypek
Filharmonii Sudeckiej

Całe życie filharmonii
- Pieniądze i sława obeszły mnie szerokim łukiem. Jestem skromnym wyrobnikiem. Takim byłem i takim już chyba pozostanę. Niezauważonym w tłumie – mówi o sobie Włodzimierz Brzeziński,
skrzypek orkiestry Filharmonii Sudeckiej. Ale za to fascynująco
opowiadający o swoim życiu i muzyce.
W twoim przypadku kariera muzyka orkiestrowego obejmuje całe życie Filharmonii Sudeckiej?
- Tak. Przyjechałem do Wałbrzycha w 1978 roku i podjąłem
pracę od początku istnienia filharmonii. Ale nie był to początek
mojej pracy w charakterze muzyka orkiestrowego. Wcześniej zaczynałem w Jeleniej Górze. Powstała tam orkiestra półzawodowa,
w której nauczyciele szkoły muzycznej grali pierwsze skrzypce,
drugie skrzypce grali ich uczniowie. Zaangażowano mnie tam i od
11 roku życia gram w orkiestrze. Zawodowo już teraz 45 sezon.
Rzadko można w Polsce spotkać muzyka, który gra zawodowo od 45 lat?
- Ale to jeszcze nie koniec kariery, może, jak starczy sił dociągnę
do jubileuszu 50-lecia (uśmiech). Droga tak zwanej kariery muzyka
orkiestrowego wiodła mnie przez pierwsze skrzypce, a z czasem,
już na finiszu mojej pracy, przeszedłem do drugich skrzypiec, żeby
zwolnić miejsca młodszym i lepszym. Patrząc wstecz, zdaję sobie
sprawę, że nie za dobrze pasuję do orkiestry, w której obowiązuje bardzo ścisła unifikacja. Trzeba grać tym samym kierunkiem
smyczka, tymi samymi palcami, tą samą częstotliwością wibracji,
być jednakowo ubranym. Mnie to wszystko niestety przerasta.
Chcesz powiedzieć, że byłeś w konflikcie ze swoją pracą
przez te 45 lat?
- Trochę tak właśnie było. Żeby nie zwariować, zawsze sobie
poza filharmonią znajdowałem miejsce, gdzie mogłem grać
muzykę kameralnie, w małych składach. Albo wręcz muzykę
rozrywkową. Zawsze miałem inklinacje do rozrywki, a muzyka
symfoniczna była moim obowiązkiem. Dla przyjemności grałem
muzykę jazzową, etniczną, żydowską, irlandzką, country. Jeszcze
musicalową i promenadową. Przez 13 lat grałem również na
kontraktach w uzdrowiskach niemieckich.
Tyle lat nie było cię w Polsce? To nie były wyjazdy czasowe?
- Niektóre były, 8-10-miesięczne, ale niektóre trwały nawet
kilka lat. W filharmonii byłem wtedy urlopowany. Ale zawsze
miałem możliwość powrotu. To jest istotne, zawsze wiedzieć, że
nawet po kilku latach nieobecności mogę tutaj przyjść i zacząć
znów, jakby nigdy nic. Wszystkim mówię, że praca w orkiestrze
jest jak zespół pływaczek synchronicznych, które wszystkie ruchy
muszą wykonywać w jednym momencie, niestety zatraca się w
ten sposób indywidualność. To nie leżało nigdy w mojej naturze.
Trzeba wpasować się w obowiązującą estetykę, a to nie jest ła-

twe! Stąd właśnie te zespoły poza filharmonią. Teraz także gram
w zespole poezji śpiewanej i Zespole Pieśni i Tańca Nowa Ruda.
Powiedz właśnie o tej twojej działalności, jak wspominasz
ten okres w swoim życiu muzycznym? Jest coś takiego jak
poetycka szuflada Brzezińskiego?
- Bardzo wiele, bardzo fajnych rzeczy, które mnie spotykały
rozwijało się, trwało przez jakiś czas, a potem zmieniało się w coś
innego. I to samo było z poezją. Zdążyłem sklecić 3 tomiki wierszy,
po czym stwierdziłem, że było kilku lepszych (śmiech), dlatego
dałem sobie z tym spokój. I jak do tej pory żadnej szuflady Brzezińskiego nie ma. Czuję się spełniony. Robiłem dużo ciekawych
rzeczy, niekoniecznie to, co musiałem. Teraz nic nie muszę, a tylko
mogę. To daje niezbędną perspektywę. To bardzo ważne. Ludzie
w dzisiejszym świecie są zagonieni tracąc z oczu rzeczywisty cel.
Ja ten cel widzę bardzo wyraźnie. I szkoda mi już tak szybko
upływającego czasu na rzeczy mało ważne. Najprościej mówiąc
interesuje mnie wszystko, co jest związane z rozwojem osobistym.
Dlatego poszerzasz swoje kwalifikacje w różnych dziedzinach?
- Zostałem certyfikowanym masażystą. Jestem nauczycielem
hawajskiego masażu lomi lomi, nauczycielem metody energoterapeutycznej pod nazwą reiki. Realizując siebie staram się podnosić
swoją wibrację, zgodnie z naukami reiki. Jesteśmy istotami energetycznymi, atomy, z których zbudowane są nasze ciała, mają bardzo
luźne wzajemne powiązania. Wszak w 75 procentach jesteśmy
wodą! Atomy wibrują przez cały czas poruszane siłami przyciągania i odpychania. My tego nie widzimy, ale to jest faktem. Im
intensywniejsza jest ta wibracja, tym wyższy poziom psychoduchowy. Emocje negatywne powodują zanik tych wibracji, a pozytywne
ich rozwój. Dlatego staram się przebywać w tych pozytywnych
emocjach. Nie zawsze mi się to udaje, ale przynajmniej staram się.
Wracając do muzyki, można powiedzieć, że jest ona takim
żywiołem, w którym da się wewnętrznie rozwinąć?
- Jak najbardziej. Grający muzyk bardzo podnosi swoje wibracje.
Wydzielają się hormony szczęścia w czasie wykonywania jakiegoś
utworu muzycznego. To jest naprawdę istotne. A kiedy robi się to
tak długo jak ja, granie staje się po prostu uzależnieniem. I jest to
jedyne pozytywne uzależnienie, jakie znam. W związku z tym nie
potrafiłbym, będąc na emeryturze, zawiesić skrzypiec na kołku. Będę
działał poza filharmonią, żeby jak najczęściej zaistnieć muzycznie.
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Czy w twojej karierze muzyka orkiestrowego (i nie tylko) pojawiły się osoby, które miały dla ciebie wyjątkowe znaczenie?
- Oczywiście! W orkiestrze wałbrzyskiej Jacek Niwelt i Jacek
Graca – koncertmistrzowie w dawnym stylu. Dalej Henryk
Mikołajczak – kontrabasista i Marek Kozakowski – altowiolista.
Dzięki nim znalazłem swoje miejsce w zespole orkiestry. Ale największym bodźcem do tego, żebym w ogóle został muzykiem
była wola mojego taty. Bez niego moje życie mogłoby potoczyć
się zupełnie inaczej. Ostro mnie pilnował. Pamiętam, jak mnie
odprowadzał do szkoły muzycznej na lekcje, żebym nie bryknął
po drodze „gdzieś tam” i czekał pod drzwiami szkoły, żebym
w niej został. Bo bynajmniej nie należałem do tych najpilniejszych uczniów. Czasem zdarzało mi się wyskakiwać z drugiej
strony szkoły przez okno toalety i włóczyć po jeleniogórskim
rynku i okolicach. Z tym, że gram na skrzypcach, wiąże się taka
śmieszna sytuacja. Od zawsze marzyłem o grze na akordeonie.
Przychodził do nas do domu wujek Jurek z akordeonem i grał
piękne melodie: „Upływa szybko życie” i „Tango Milonga”. On
był moim idolem. Poszliśmy z tatą do szkoły muzycznej, żeby
mnie zapisać na akordeon. I ku mojej rozpaczy nie było już
miejsc. Wtedy akordeon był bardzo modnym instrumentem.
Pan dyrektor szkoły spytał: „jest wakat w klasie skrzypiec,
może być”? A tato, trochę zmartwiony odpowiedział: „no
trudno, niech będą skrzypce”. Nie żałuję tego oczywiście!
Co w tej karierze orkiestrowej było takim wydarzeniem,
dzięki któremu przekonałeś się, że to właściwe miejsce dla
ciebie?
- Od 11 roku życia już jestem w tym muzyczno-magicznym
kieracie. Nigdy jednak nie przeżywałem jakiejś euforii, po prostu
rzetelnie wykonywałem swoje zadania. Natomiast bardzo się
cieszyłem z tego, co robiłem zupełnie indywidualnie. Zaczynałem
w zespołach rozrywkowych jeszcze w Jeleniej Górze (dancingi,
fajfy), a tam w każdym środowisku byłem najmłodszy. Taki
mały, a już na skrzypcach! No i to było ekscytujące. Później
grałem nawet w zespołach rockowych na skrzypcach, co w
tamtych czasach było zupełną nowością. Natomiast potem,
kiedy z rocka przerzuciłem się na jazz, sam wzorowałem się na
wielkich mistrzach wiolinistyki jazzowej takich jak: Grappelli,
Ponty, Lockwood, czy Seifert. Słuchałem ich i słucham do tej pory.
Jak pracuje ci się z młodymi muzykami w orkiestrze?
- Wprost wspaniale! Są bardzo koleżeńscy i niebywale profesjonalni! Za czasów mojej młodości ktoś, kto przyszedł do orkiestry
po studiach, musiał co najmniej 10 lat pracować, żeby móc
powiedzieć o sobie, że jest muzykiem. Teraz przychodzi świetnie
wykształcony muzyk, a po 10 latach jest już nie lada mistrzem.
Uważam ze smutkiem, że przychodzenie na koncerty do filharmonii
powoli zaczyna przypominać wizyty w muzeum. Wysłuchiwanie
staroci sprzed 100, 200, 300 laty staje się udziałem coraz starszej
publiczności. Oczywiście, dla mnie jest to wartościowa muzyka,
przy której wzrastałem, słucham jej z nabożeństwem. Młodsze
pokolenie wzrastało wśród zupełnie innej. I trudno jest mieć do
nich pretensje, że nie szanują tego co my. Sądzę, że w czasie
nie dłuższym niż 50 lat, kiedy zabraknie pokolenia obecnych
melomanów, filharmonie będą miały poważne problemy z powodu braku chętnych do słuchania. Oczywiście sale koncertowe
będą pełne innych wykonawców, innego gatunku muzycznego.
Orkiestr symfonicznych będzie coraz mniej, będą okazjonalnie
występować kilka razy do roku. To jest naturalna kolej rzeczy.
Przerażające, czy można to jakoś zatrzymać?
- Nie można. To jest zupełnie normalne. Kiedyś muzyka Mozarta
była muzyką taneczną, bawiono się przy niej. Teraz to jest staroć,
którego przeciętny słuchacz „Majteczek w kropeczki” nie chce
słuchać. Ludzie teraz tańczą przy Zenku Martyniuku. Współczesna
muzyka będzie zastępować tę, która już była, a ta będzie słuchana
tylko okazjonalnie i to jest naturalny cykl. Sam najchętniej słucham
muzyki etnicznej. Obecnie „moją fazą” jest muzyka hawajska i
indyjska. Ciekawią mnie te kultury. Nasza jest bardzo krzykliwa,
głośna. No i moja praca muzyka w orkiestrze – ileś tam decybeli
bombardujących mnie od 45 lat, dzień w dzień. Szukam spokoju i
wyciszenia. Muzyka hawajska niesie taki wewnętrzny spokój i luz.
Kiedy wchodzę do garderoby i mówię „dzień dobry”, wszystkie
młodsze koleżanki odwracają się odpowiadając „dzień dobry”.
Ostatnio jedna dygnęła nóżką przede mną, a ja zrobiłem się
czerwony jak burak. Ja, który wszędzie byłem najmłodszy, teraz
wszędzie jestem najstarszy. To wymaga spokoju!
Redakcja
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE

Już w sobotę 19 lutego o godz.
20:00 klub A’Propos zaprasza na
koncert Kraków Street Band. Zespół rusza w trasę promującą swój
najnowszy, zaskakujący album
„Czekanie” – niejednoznaczny
gatunkowo, energetyczny i szczery.
Jak sama nazwa wskazuje, zespół
miał dużo czasu na pracę nad płytą,
fani natomiast od dawna jej wypatrywali. Najwyższy czas na występ!
Bilety w przedsprzedaży 35 zł, w
dniu koncertu 45 zł, dostępne pod
adresem www.aproposhotel.pl lub
w klubie.

Gwoździem po ekranie

Smutny karciarz?
Najważniejszą propozycją kinową w minionych dniach
był film „Hazardzista” w reżyserii Paula Schradera.
Będąc pod wrażeniem najnowszego obrazu twórcy takich pamiętnych tytułów jak
„Taksówkarz” czy „Wściekły
byk”, z zainteresowaniem
przeczytałem opinie na temat jego „Hazardzisty”. Film
spotkał się, o dziwo, ze sporą
krytyką, a szczególnie jego
zakończenie. Trudno to zrozumieć, ponieważ – mimo 76
lat – Paul Schrader zrealizował
kolejny, znakomity film. Mało
tego, jest on również autorem
scenariusza.
Fabuła do pewnego momentu wydaje się zbyt prosta
i wtórna. William Tell (Oscar
Isaac) opuszcza więzienie, w
którym nauczył się karciane-

go fachu. Z takimi nowymi
umiejętnościami jeździ od
kasyna do kasyna, gdzie gra
w pokerowych rozgrywkach.
Ma swoich rywali i umiarkowane pragnienie, by ich
pokonać. Kiedy można pomyśleć, że trafiliśmy na zwykłą historię uzależnionego
od talii kart faceta, sytuacja
nieoczekiwanie zmienia się.
Hazardzista ewidentnie skrywa jakąś tajemnicę sprzed
lat. Wkrótce wyjaśnia się,
że Tell był żołnierzem, który
pracował w służbach więziennych. Z pasją i sukcesami przesłuchiwał wrogów
Ameryki. Mimo, że w nowym
życiu chował się za zielonymi

stołami i tak przeszłość go
znalazła. Spotyka na swej
drodze chłopaka, który szuka
zemsty za śmierć swojego
ojca, służącego w tej samej
jednostce. Ku zaskoczeniu
Cirka, hazardzista postanawia mu pomóc i odwieść go
od planu zabójstwa oficera-celebryty.
Tyle o nietuzinkowej fabule. Największą siłą obrazu
są jednak niuanse. A tych
nie brakuje. Przede wszystkim magnetyzuje spojrzenie
i zachowanie Williama Tella,
czyli tytułowego Hazardzisty.
Gracz sprawia wrażenie pozbawionego emocji. Żadna
sytuacja nie wyprowadza go

z równowagi. Wygrana czy
przegrana go nie rusza. Na
pytanie, dlaczego to robi,
odpowiada po chwili „ja po
prostu lubię grać w karty”.
Dopiero relacja z Cirkiem coś
w nim zmienia. Wreszcie życie
byłego żołnierza i więźnia
nabiera sensu. Ich rozmowy
są trochę kanciaste i szorstkie,
ale wciągające, głębokie i
ważne. Ostania z nich doprowadza do zaskakującego i

Fot. użyczone (materiały organizatorów/Waldemar Łomża)

Krakowianie w Wałbrzychu

Czarno-białe piękno

„Akt. Obrazy i Rysunek” – na wystawę Wacława Wantucha
pod tym tytułem zapraszamy do Galerii Fotografii w Świdnicy
w dniach 18.02-15.03.2022. Autor po ukończonych w 1993
r. studiach na wydziale rzeźby w krakowskiej ASP, zamienił
dłuto na obiektyw i zaczął zajmować się wyłącznie fotografią.
Stał się najbardziej rozpoznawalnym współczesnym polskim
fotografem „skończonego piękna”, czyli kobiecego aktu.
Gospodarz słynnych, także za granicą, elitarnych warsztatów,
które prowadził w swojej pracowni. Autor wielu wystaw indywidualnych i trzech albumowych bestsellerów, stanowiących
kanon czarno-białego aktu polskiej fotografii w XXI wieku.
Znany przede wszystkim ze swoich poszukiwań geometrycznych i abstrakcyjnych kobiecych form, uzyskiwanych poprzez
SCB, KaR
mistrzowskie opanowanie światła.

dramatycznego finału z happy
endem w tle.
„Hazardzista” nie jest filmem akcji, ale dawka emocji i
dramaturgii jest godna wspomnianego „Wściekłego byka”.
Lodowate spojrzenie, które
zawdzięcza Tell Oscarowi Isaacowi, jest nie do przecenienia. Mnie jednak najbardziej
zafascynowały psychologiczne
konsekwencje ponoszone
przez człowieka, który pozor-

nie znakomicie radzi sobie w
normalnym, cywilnym życiu,
a jednocześnie zmaga się z
wojskową traumą. „Hazardzista” to wyraźnie humanitarny
film. I, mimo że można go
uznać za obraz festiwalowy,
jest atrakcyjnie zrealizowany
i łatwy w odbiorze. Jednym
słowem Paul Schrader wciąż
w formie.
Ocena 9/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Dla dzieci w różnym wieku

Nadchodzący weekend (19-20.02) w Teatrze Lalki i Aktora,
to aż dwie propozycje spektaklowe. W sobotnie popołudnie
o 18:00 zobaczymy kultowych „Chłopców z Placu Broni”, natomiast w niedzielę, tradycyjnie o 12:30 „Żabcię i Ropucha”.
„Chłopcy…” w reżyserii Marty Streker, to spektakl o
prawdziwej przyjaźni kolegów i ich walce nie tylko o miejsce
zabaw, ale o „kawałek ojczyzny”. W wojnie o tytułowy plac
walczą dwie grupy: Chłopcy z Placu Broni z Jonaszem Boką na
czele oraz Czerwone Koszule, którym przewodzi Feri Acz. Na
spektakl zapraszamy w sobotę o godz. 18:00. Przedstawienie
dedykowane jest widzom w wieku 10+.
Drugą spektaklową propozycją nadchodzącego weekendu
jest „Żabcia i Ropuch” w reżyserii Marty Kwiek. To pełna poczucia humoru prosta opowieść o przyjaźni – żywiołowej Żabci i
pesymistycznego Ropucha, którzy wspierają się w codziennych sytuacjach i problemach. Wszystkie działania zawsze inicjuje
Żabcia, głównie po to, by podnieść na duchu swojego przyjaciela, służąc mu radą, pomocą i ciepłym słowem. Oprócz perypetii
dwójki przyjaciół, poznamy także losy takich postaci jak: Ślimak, który bezustannie dba o swoją figurę, Żółw – wiekowy pan,
czuwający nad porządkiem w przedstawionym mikroświecie, zawadiacka Mucha, która produkuje perfumy oraz polujący na
nią Nietoperz. Spektakl adresowany jest do widzów w wieku 3+.
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NASI ULUBIEŃCY

Nie każdy ma dom

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu,
tel. 74/8424223, kom. 510 084 734,
mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

AGRAFKA, nr ewidencyjny 74/21
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 02.07.2021

AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: ok. 10 lat
Data przyjęcia do schroniska: 17.10.2020

ANDY, nr ewidencyjny 152/21
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 04.09.2021

ATOS, nr ewidencyjny 155/21
Wiek: 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.09.2021

BETI, nr ewidencyjny 138/21
Wiek: ok. 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 08.09.2021

DINO, nr ewidencyjny 110/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 02.07.2021

FERRARI, nr ewidencyjny 144/21
Wiek: ok. 6 miesięcy
Data przyjęcia do schroniska: 10.09.2021

IWO, nr ewidencyjny 238/21
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 20.12.2021

LEO, nr ewidencyjny 116/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 12.07.2021

MORUS, nr ewidencyjny 107/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 28.06.2021

MUPPET, nr ewidencyjny 6/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2021

REKSIO, nr ewidencyjny 173/20
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 04.08.2020
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Ciepły, do którego zawsze można wrócić, może i ciasny, ale własny. Ile to kotów i psów z wałbrzyskiego
schroniska marzy o nowym domu?! Skąd ludzie nie wyrzucą, dokąd przygarną i okażą odrobinę przyjaźni,
a może nawet miłości. Czy to nie piękne, dawać czworonogom dach nad… pyszczkiem?!

NIE Ma Nas W DoMU
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NIE MA NAS W DOMU

Fot. użyczone (LOT AW)

» Park Sobieskiego w Wałbrzychu to las w centrum miasta ze schroniskiem Harcówka

Dla miłośników przyrody
Aglomeracja Wałbrzyska to nie tylko piękne zabytki i tajemnicze podziemia.
To także parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, uzdrowiska i parki miejskie.
Poznajcie najciekawsze miejsca, w których to przyroda odgrywa główną rolę.
A wy napawajcie się nią do woli.

Na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej znajdują się trzy parki
krajobrazowe. Park Krajobrazowy
Sudety Wałbrzyskie położony na
południe od Wałbrzycha obejmuje
środkową część Gór Kamiennych
z najwyższym szczytem Waligórą
(936 m n.p.m.) oraz wschodni
fragment Gór Wałbrzyskich z najwyższym szczytem Borową (854
m n.p.m.). Park Krajobrazowy Gór
Sowich obejmuje środkową część
pasma Gór Sowich z najwyższą
kulminacją Wielką Sową (1015 m
n.p.m.) oraz odosobniony masyw
Włodarza (811 m n.p.m.). W wielu
miejscach znajdują się tu malownicze skałki, a głównym walorem
obszaru jest duża lesistość. Są to
głównie lasy dolnoreglowe oraz
lasy mieszane.
Książański Park Krajobrazowy
położony na Pogórzu Wałbrzyskim
podzielony jest na trzy zespoły:
malowniczy, lekko sfałdowany

Dobromierski Zespół Krajobrazowy,
otaczający sztuczny zbiornik wody
w Dobromierzu, gdzie występują
rzadkie gatunki zwierząt jak bocian
czarny, bóbr, zimorodek. Książański
Zespół Krajobrazowy, przepiękne krajobrazowo przełomy rzeki
Pełcznicy i Szczawnika pozwalają
oglądać typowy krajobraz górski
oraz Lubiechowski Zespół Krajobrazowy, czyli masyw o kopulastych
wzniesieniach koło Lubiechowskiej
Wody i Witoszówki. Największymi
atrakcjami tego rejonu jest kamieniołom wapienia zwany Jeziorkiem
Daisy.
Na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej znajdują się też cztery
rezerwaty przyrody. Rezerwat Góra
Choina w pobliżu Zagórza Śląskiego o powierzchni 19 ha utworzono
głównie dla ochrony naturalnego
lasu mieszanego, z dominującymi
bukami i dębami, porastającego
wzgórze Choina oraz dla zacho-

wania ruin piastowskiego zamku
Grodno, który majestatycznie góruje nad okolicą. Spacer po rezerwacie można wydłużyć o ścieżkę
przyrodniczą biegnącą brzegiem
malowniczego Jeziora Bystrzyckiego, prowadzącą na zaporę wodną.

W Parku Sobieskiego alejki
spacerowe prowadzą do
kamieniołomu, gdzie według legendy rósł dąb, który
dziś znajduje się w herbie
Wałbrzycha
Rezerwat przyrody Bukowa Kalenica położony w Górach Sowich na
wysokości 800-960 m n.p.m. jest
najwyżej położoną partią lasów
bukowych w Górach Sowich. Na
terenie rezerwatu rośnie pierwotny
skarłowaciały las bukowy dolnego
regla, który można zobaczyć również ze szczytu Kalenicy (964 m

n.p.m.), gdzie stoi stalowa 20-metrowa wieża, z dwiema platformami widokowymi.
Rezerwat przyrody Jeziorko Daisy to geologiczno-leśny rezerwat
przyrody nieożywionej na terenie
Książańskiego Parku Krajobrazowego, niedaleko Palmiarni w
Lubiechowie. Główną atrakcję
turystyczną stanowi Jezioro Zielone
potocznie nazywane Jeziorkiem
Daisy. To zalane wyrobisko kamieniołomu, powstałe w 1870 roku po
eksploatacji dewońskich wapieni
rafowych. Przez rezerwat wiedzie
Szlak Zamków Piastowskich oraz
Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej.
Rezerwat Przyrody Przełomy pod
Książem koło Wałbrzycha chroni leśno-krajobrazowy charakter
przełomów potoków Szczawnik i
Pełcznica. Powierzchnię rezerwatu
w 98% stanowią lasy, głównie liściaste, ale występują także cisy, z
których najbardziej okazały ma 285

cm w obwodzie i jest pomnikiem
przyrody. Rezerwat jest idealnym
miejscem dla szukających wyciszenia i odpoczynku od miejskiego
zgiełku.
Na miłośników miejskiej zieleni
czekają w Aglomeracji Wałbrzyskiej
różnorodne tereny parkowe. Park
Sobieskiego w Wałbrzychu to las
w centrum miasta, położony na
trójszczytowym Wzgórzu Parkowym, z najwyższym szczytem Góry
Parkowej 510 m n.p.m. Przez park
przechodzi ścieżka przyrodniczo-edukacyjna z tablicami pozwalającymi poznać florę i faunę oraz
strukturę geologiczną miejsca. Alejki spacerowe prowadzą również do
kamieniołomu, gdzie według legendy rósł dąb, który dziś znajduje
się w herbie Wałbrzycha. W parku
znajduje się schronisko górskie
PTTK Harcówka, zaledwie kilkanaście minut spacerem od centrum
miasta, gdzie poza dobrą kuchnią
można z punktu widokowego popodziwiać widoki na Stare Miasto i
okoliczne góry. Park jest świetnym
miejscem do joggingu, jazdy na
rowerze, są tu stoły do gry w Chińczyka lub szachy, nawierzchnia do
gry w bule i stół do gry w tenisa
stołowego, korty tenisowe i plac
zabaw dla najmłodszych.
Zaledwie 5 km od centrum
Wałbrzycha i Parku Sobieskiego
położone jest uzdrowisko Szczawno-Zdrój, które tonie w zieleni.
Lesiste wzgórza oraz dolinny charakter miasta tworzą specyficzny
mikroklimat, który pozwolił na
wprowadzenie roślin z różnych
stref klimatycznych w naturalne
zbiorowiska leśne. Park Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego
i Park Szwedzki zajmują łącznie
114 ha i szczycą się różnorodną,
malowniczo skomponowaną kolekcją drzew i krzewów, rzadko
spotykanych nawet w ogrodach
botanicznych. Jest to bogaty zestaw gatunków egzotycznych
sprowadzonych z Ameryki Północnej (Kalifornii, Wyżyny Kolorado,
Gór Skalistych i Kanady), Azji
(Chin, Japonii, Korei, Syberii,
Turcji) oraz Bałkanów i Włoch.
Do osobliwości dendrologicznych
należą: cypryśnik błotny, aktinidia
ostrolistna, tulipanowiec amerykański, grujecznik japoński oraz
lipa szerokolistna. Wspomniane
gatunki należą do rzadkich w
Polsce, dlatego są one otoczone
szczególnie troskliwą opieką.
Tu stawiamy kropkę. Za dwa
tygodnie zapuścimy się w kolejne
rejony Aglomeracji Wałbrzyskiej,
by przyjrzeć się bardziej otaczającej
nas przyrodzie.
Anna Motyka/(red)

MIsZMasZ
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Okiem gracza

Muzyczna przygoda
w twoim telefonie
Fot. użyczone (www.apkpure.com)

Istnieje bardzo wiele rytmicznych gier na telefon,
ale jedna z nich wyróżnia się na tle innych. RhythmStar: Music Adventure, stworzona przez koreańską firmę Anbsoft.
SKN

CHALLENGER

Po pierwsze, jest grą rytmiczną, w
którą gra się w orientacji pionowej,
podczas gdy większość rozgrywek

tego typu używa orientacji poziomej. Po drugie, repertuar muzyczny
jest dosyć nietypowy. Piosenki to

Prawnik radzi
Nieobecność pracownika a zwolnienie dyscyplinarne. Zawiłości przepisów tłumaczy prawnik Adam Daraż.
Jednym z podstawowych
zadań pracownika jest stawianie się w miejscu pracy.
Czasem jednak zdarza się
tak, że zatrudniony pracownik
znika i przestaje się pojawiać. Logiczne jest więc, że
pracodawca zechce wtedy
zakończyć umowę o pracę w
trybie dyscyplinarnym. Zanim
weźmiemy się za zwolnienie
dyscyplinarne, warto upewnić
się, że pracownik nie miał
ważnego powodu, który wyjaśniłby jego nieobecność.
Pracownik powinien bowiem
najpóźniej w drugim dniu
nieobecności zawiadomić

pracodawcę o tym, dlaczego
nie może się zjawić.
Jednak to nie oznacza, że
od razu powinniśmy rozwiązać umowę i wystawiać świadectwo pracy, bowiem jeżeli
pracownik powiadomi nas np.
trzeciego lub czwartego dnia,
że jego powodem nieobecności była choroba, albo jakaś
inna bardzo poważna sytuacja
życiowa, to przy ewentualnym
odwołaniu do sądu, po tym, jak
go zwolnimy dyscyplinarnie,
będzie miał szanse wygrać.
Dlatego w takich momentach
zawsze warto zachować odpowiednią rezerwę, zwłaszcza, że

remiksy klasycznych kompozycji
muzyki poważnej stworzonej przez
muzyków takich jak Mozart, Chopin
czy Beethoven.
A skoro już o kompozytorach
mowa, to właśnie oni są bohaterami
tej rozgrywki. Walczą z przeciwnikami, podczas gdy gracz uderza w
klawisze do rytmu. Ich wynik zależy

nawet gdy pracownik pozostaje
zatrudniony, ale nie przychodzi
do pracy, to możemy wpisać
mu w ewidencji godzin nieobecność nieusprawiedliwioną,
za którą nie otrzyma wynagrodzenia. Jest to logiczne,
skoro nie usprawiedliwił swojej
nieobecności.
Gdy zdecydujemy się na
rozwiązanie umowy o pracę z
takim pracownikiem, to warto pamiętać, że w Kodeksie
Pracy nie ma czegoś takiego
jak „porzucenie pracy”. Pracodawca może w takiej sytuacji
rozwiązać umowę, opierając
się na art. 52 §1 Kodeksy Pracy,
który mówi, że pracodawca
może rozwiązać umowę o
pracę bez wypowiedzenia
z winy pracownika w razie
ciężkiego naruszenia przez
pracownika podstawowych
obowiązków pracowniczych.
Trudno bowiem nie uznać, że
brak obecności w zakładzie

UWAGA KONKURS

Podobno piąta fala koronawirusa była, ale według rządu nagle się…
zmyła. Tak czy siak zachęcamy was do wychodzenia z domów i korzystania (oczywiście z rozwagą) z życia. Może by tak zjeść coś dobrego?
Dlaczego nie?! Dajcie się więc namówić do wizyty w Kryształowej
Gospodzie Kuflowej. WieszCo zapewnia, że zjecie tam posiłek taniej
niż wynika z menu. Dokładnie z 15-procentowym rabatem. Wystarczy
tylko wziąć udział w konkursie i poprawnie odpowiedzieć na pytanie.
Przyjrzyjcie się dokładnie fotografii. Ruiny jakiego obiektu przedstawia
załączone zdjęcie?
Jeśli wiecie, odpowiedź wpiszcie do kuponu, a ten pokażcie następnie w knajpce podczas składania zamówienia. Wtedy skorzystacie
z 15-procentowego rabatu na wybraną potrawę z karty dań. Na
miłośników pysznego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej
gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają
od najbliższej środy (16 lutego) do piątku (18 lutego). Regulamin
konkursu znajdziecie na stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na
miejscu i otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

od tego, jak dobre wyczucie rytmu
ma grający.
Każdy znajdzie w tej grze coś dla
siebie, mało wprawieni gracze mogą
wybijać nuty na łatwych poziomach
z trzema klawiszami, bardziej profesjonalni mogą szukać wyzwań na
poziomie pięciu, sześciu, a nawet
dziewięciu klawiszy!

pracy nie jest naruszeniem
podstawowych obowiązków
pracowniczych. Oznacza to
jednak, że nawet gdy pracownik odmówi przychodzenia do
pracy, to umowa jest rozwiązywana z inicjatywy pracodawcy.
Pracownik nie może bowiem
oficjalnie porzucić stanowiska.
Z rozwiązaniem takiej umowy nie można też czekać w
nieskończoność. Artykuł 52
§ 2 Kodeksu Pracy mówi, że
rozwiązanie umowy o pracę
bez wypowiedzenia z winy
pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od
uzyskania przez pracodawcę
wiadomości o okoliczności
uzasadniającej rozwiązanie
umowy. Oznacza to, że jeżeli
pracownik przestał się pojawiać w pracy w styczniu,
ale potem wrócił w lutym do
pracy, to mamy miesiąc, by
zdecydować, czy będziemy
wyciągać wobec niego tak

Oprócz tego RhythmStar oferuje
rozgrywkę w trybie multiplayer,
a raczej możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności w konkursach.
Polega to na tym, że użytkownik gra
dwie konkretne piosenki najlepiej
jak potrafi, a jego wynik trafia na
listę rankingową z całego świata. A
żeby rozgrywka nie była monotonna,
gra oferuje różnorodne utrudnienia,
aby uczestnik mógł sobie podwyższyć wynik (albo go obniżyć, jeśli
„przeszkody” okażą się za trudne).
Oczywiście za udział w konkursach
otrzymuje się nagrody, które można
wykorzystać do podwyższania mocy
swoich bohaterów, a im wyższa pozycja w rankingu, tym więcej nagród.
Gra jest darmowa, ale jak to często
bywa w świecie gamingu mobilnego, dostępne są mikrotransakcje. W
RhythmStar można jednak z dość
dużą łatwością grać bez zbędnego
dopłacania, co pozwala jeszcze bardziej cieszyć się muzyką klasyczną w
nowoczesnym wydaniu.
“Ratchet” SKN Challenger

poważne konsekwencje, jak
zwolnienie z pracy.
Otwartym pozostaje jednak pytanie, po ilu dniach
nieobecności można zwolnić
pracownika dyscyplinarnie,
nie obawiając się konsekwencji. Na to pytanie nie ma jednolitej odpowiedzi, ponieważ
takiej być nie może. Wszystko zależy bowiem od tego,
czy taką nieobecność można
uznać, za rażące naruszenie
obowiązków pracowniczych.
Jeżeli pracownik ma bardzo
duży zakres obowiązków,
jego nieusprawiedliwiona
nieobecność sprawiła, że firma popadła w dużą dezorganizację oraz naraziła się na
duże koszty, to już taka jednodniowa nieobecność może
być przesłanką do zwolnienia
dyscyplinarnego. Z kolei jeżeli pracownik jest jednym z
szeregowych pracowników,
jego trzydniowa nieobecność

Fot. użyczone (Adam Daraż)
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nie sprawiła, że firma naraziła
się na duże koszty, ponieważ
miał kto go zastąpić, to taka
sankcja, w postaci zwolnienia
z pracy, może zostać uznana
przez sąd za nieadekwatną.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.

KUPON
Ruiny jakiego obiektu przedstawia
załączone zdjęcie?

...............................................................
...............................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa Gospoda
Kuflowa przy ul. Dunikowskiego 20 w Wałbrzychu
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Wiem co jem

Czy to tylko bunt dwulatka?
W dobie powszechnej dostępności do informacji większość świadomych rodziców kojarzy pojęcie
neofobii, jako lęku lub niechęci do próbowania nowych potraw. Czy zastanawialiście się, skąd ta wybiórczość żywieniowa u naszych maluchów?
Okres między 2 a 3 rokiem
życia jest dla naszych pociech

niezwykle rozwojowy i jednocześnie, jak to często bywa,

burzliwy. Dzieci zaczynają
dostrzegać swoją odrębność i

Fot. użyczone (Fundacja Polskiedzieci.org)

» Dziecku wystarczy rzut oka na serwowane danie,
by stwierdziło, czy ma na nie ochotę, czy też nie

UWAGA

szukają granic, nagle na każde
zadane pytanie odpowiadają
stanowczym „nie!”. Bardzo
często z dnia na dzień przestają jeść połowę tych produktów, które jeszcze niedawno
uwielbiały. A to dlatego, że
w głowach naszych małych
pociech produkty zaczynają
być katalogowane na lubiane
i te niezdatne do spożycia.
Niestety bardzo często dziecku
wystarczy dosłownie rzut oka
na serwowane mu danie, by
stwierdziło, czy ma na nie
ochotę, czy też nie. To dlatego wasze dziecko uwielbiało
truskawki w zeszłym sezonie,
a rok później nie chciało ich
nawet wziąć do rączki.
Okres neofobii występuje
więc naturalnie na pewnym
etapie rozwoju dziecka i w
tym momencie to od podejścia opiekuna zależy, jak długo
potrwa. Tak samo jak przy
rozszerzaniu diety, na nowo
musimy uzbroić się w cierpliwość i proponować, proponować, proponować… Może
być tak, że jakieś warzywo,
owoc, a nawet potrawa wcale
nie zostaną zaakceptowane
na etapie dzieciństwa. Mnie
zajęło 30 lat, żeby przekonać
się do brukselki… Ale to nie
znaczy jeszcze, że możemy,
jako odpowiedzialni opiekunowie, godzić się na obiad
składający się jedynie z makaronu, czy kanapkę z szynką
na każdą kolację.

Czas spędzony przy stole
podczas spożywania posiłków
to dla 2-, 3-letnich „wojowników” poligon doświadczalny,
a jedyną bronią rodzica jest
wyznaczenie jasnych granic
i trzymanie się ich. Rodzic
komponuje pełnowartościowy posiłek, dziecko zjada
to, na co ma ochotę. Można
dziecko delikatnie zachęcać
do próbowania nowych potraw, tak jak opisywałam przy
okazji artykułu o niejadkach,
natomiast presja, nerwowa

KONKURS

Nie można tylko tyrać, zamartwiać się i utyskiwać. Życie to ciąg
zdarzeń, oczywiście, że nie zawsze przyjemnych, ale… zaraz, zaraz.
Możecie przecież sprawić, że tych miłych chwil będzie zdecydowanie
więcej. Ot choćby wybierając się na pyszny lunch lub kolację do świdnickiej Restauracji Kryształowa. I tu musimy zaznaczyć ważną rzecz.
Dzięki nam zjecie tam posiłek taniej. Warunkiem jest udział w zabawie.
Musicie też poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Wówczas
od rachunku za wybrane danie odjęte zostanie wam 15 proc. Soójrzcie
na fotografię. Jaki szczyt położony w Rudawach Janowickich widoczny
jest na zdjęciu?
Kupon musicie wypełnić, podając dobrą odpowiedź, a następnie pokazać go w lokalu przy składaniu zamówienia. Wtedy zapłacicie za wybrane
danie z menu o 15 proc. mniej. Na miłośników pysznego jedzenia
i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji
Kryształowa czekają od najbliższej środy (16 lutego) do piątku (18
lutego). Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.wieszco.pl.
Danie otrzymacie na wynos i zjecie na miejscu. Podstawą jest kupon z
poprawną odpowiedzią.

atmosfera, przekupstwa „zjesz
warzywo, to dostaniesz deser” i wmuszanie jedzenia,
nie zaprocentują racjonalnymi
nawykami w przyszłości.
Dlatego cierpliwości i wytrwałości, rodzice, im więcej
różnorodnych produktów i
potraw wasze dziecko zaakceptuje, tym lepiej. Oby
neofobia u waszych dzieci
zniknęła nagle z dnia na dzień,
tak jak się pojawiła.
Magdalena Janusz,
dietetyk Fundacji Polskiedzieci.org

KUPON
Jaki szczyt położony w
Rudawach Janowickich
widoczny jest na zdjęciu?

.......................................................
.....................

.....................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Rezultatem niedoczynności
tarczycy w obrębie stóp
jest nadmiernie sucha
skóra Tarczyca2: Kruche
paznokcie mogą być efektem
nadczynności tarczycy

Stopy prawdę powiedzą
Wiele dolegliwości zdrowotnych w naszym organizmie ma też swoje odzwierciedlenie na stopach. Przykładem są choroby tarczycy, które niestety dotykają wielu
osób, z czego większość to kobiety. Charakterystyczna może być np. suchość skóry lub wręcz nadmierna potliwość.
Tarczyca jest jednym z największych gruczołów w ludzkim organizmie. Znajduje się
w okolicy tchawicy i krtani.
Wydziela ważne hormony
odpowiadające za prawidłową pracę organizmu, np.
metabolizm i wzrost komórek.
Kruche paznokcie mogą
być efektem nadczynności
tarczycy. Ta choroba sprzyja
również powstaniu onycho-

lizy, czyli odklejeniu się paznokcia od łożyska. Paznokieć
może wtedy zmienić kolor
na jaśniejszy (szary, żółty). W
przestrzeni pod paznokciem
zbiera się martwy naskórek.
Jest tam ciepło i wilgotno, a
więc środowisko sprzyjające
rozwojowi grzybów. Ważne,
aby szybko pozbyć się problemu, a pomoc można uzyskać
w gabinecie podologicznym.

Kolejną przyczyną nadczynności tarczycy jest nadpotliwość. Na stopach może
prowadzić do maceracji,
rozmiękczenia naskórka. W
efekcie mogą powstać nawet
rany, a wtedy już nietrudno
o infekcje, czy to grzybiczą,
wirusową czy bakteryjną.
Aby nie pogłębiać problemu nadpotliwości, trzeba
należytą uwagę zwracać na

higienę. Praca w wysokiej
temperaturze i długie przebywanie w zakrytych butach
będzie nasilać ten problem.
Niestety zmiana warunków
pracy często jest niemożliwa,
można więc zaopatrzyć się w
dobre preparaty ograniczające wydzielanie potu. Skarpety
powinny być wykonane z
naturalnych materiałów, np.
bawełny.
Rezultatem niedoczynności tarczycy w obrębie stóp
jest nadmiernie sucha skóra.
Zrogowacenia mogą pękać,
a powstałe szczeliny zmieniać
się w bolesne rany. Aby utrzymać skórę stóp nawilżoną
i elastyczną, należy stosować odpowiednie preparaty
(maści, kremy) nawilżające.
Regularnie usuwać zrogowacenia – najlepiej w gabinecie
podologicznym, aby zniwelować ryzyko powstania ran czy
otarć, a przy wyborze skarpet
– zwracać uwagę na materiał,
aby był naturalny.
Wiele osób trafiających na
mój fotel, żałuje, że tak późno
zajęło się problemem sądząc,
że zniknie sam. Niestety najczęściej pogłębia się, dlatego
tak ważna jest odpowiednia,
fachowa pomoc i pokierowanie w odpowiedniej pielęgnacji.
Barbara Krause-Maniowska

REKLAMA
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Jakiego kleju użyć
do płytek gresowych?
W każdym markecie znajdziemy wiele rodzajów płytek ceramicznych. Najprościej można je podzielić na: ceramiczne, klinkierowe, gresowe i kamienne.
Płytki ceramiczne najczęściej
są niewielkiego wymiaru, na
wierzchu mają warstwę błyszczącej lub matowej glazury.
Cechuje je też dość duża nasiąkliwość. Płytki klinkierowe
są wykonane… z klinkieru
i chyba każdy wie, jak wygląda. Rozmiar najczęściej
jest bardzo mały, długość i
szerokość odpowiada cegle.
Klinkier może mieć różną nasiąkliwość. Płytki gresowe są
bardzo twarde, odporne chemicznie. Mogą mieć bardzo
duże formaty. Są praktycznie
nienasiąkliwe. Cecha płytki
kamiennej zależy od skały, z
której jest wykonana.
Skupmy się na płytkach
gresowych. Są one bardzo popularne ze względu na bardzo

dużą twardość, odporność
chemiczną i mechaniczną.
Dzięki temu są niezastąpione
w korytarzach, przejściach
czyli wszędzie tam, gdzie
może odbywać się duży ruch
pieszy. Płytki te nadają się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Jeśli obejrzymy płytkę
od spodniej strony, zauważymy, że ma ona bardzo gładką
powierzchnię. Płytka taka
ma też bardzo ograniczoną
nasiąkliwość <0,5%. Właśnie
przez te cechy wymaga ona
szczególnego rodzaju klejów
np.: EXPERT 2. Ma on bardzo
wysoką przyczepność w różnych warunkach zarówno do
podłoża, jak i do płytki. Dzięki
elastyczności, będzie mógł
przenosić naprężenia i od-

kształcenia między kafelkami
a ścianą czy podłogą. Ma to
szczególne znaczenie, gdy zastosujemy klej na ogrzewanie
podłogowe lub na zewnątrz
pomieszczeń. Innym, jeszcze
lepszym wyborem jest klej
EXPERT 3. Jest on odkształcalny, idealnie sprawdza się na
tarasie i balkonie. Nie straszne
mu są też bardzo duże wymiary płytek. Ze spokojem za
jego pomocą przykleimy płytki
o boku nawet 100 cm. Kleje
oraz inne produkty, które nam
się przydadzą do montażu
płytek, znajdziemy w firmie
MAZBUD z Wałbrzycha.
Dobry klej to nie wszystko.
W przypadku płytek gresowych ważne są też podstawowe zasady wykonawcze.

Najważniejsze to przesmarować klejem spodnią
stronę płytki. Dzięki temu
usuniemy ewentualny
pył, a dodatkowo masa
klejąca wypełni w 100%
przestrzeń między płytką
a podłożem. Czynność ta
wydatnie wpływa na zapewnienie odpowiedniej
przyczepności. Dodatkowo
w przypadku ogrzewania
podłogowego zapewnia
lepsze przewodzenie ciepła, nie ma wtedy pustek
powietrznych. A jeśli
zastosujemy klej na zewnątrz, w puste przestrzenie nie dostanie się woda,
która może spowodować
zniszczenie kleju.
BP

» Klej EXPERT 3 idealnie sprawdza się na tarasie i balkonie

Fot. użyczone (Kreisel)

Fot. użyczone (Kreisel)

» Najważniejsze to przesmarować klejem
spodnią stronę płytki
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

Poziomo:
4 - źródło stałego prądu elektrycznego
6 - koc z grubej, puszystej tkaniny
wełnianej
8 - aktywność motoryczna w
przewodzie pokarmowym, powodująca
przesuwanie pokarmu
9 - członek zakonu o surowej regule
10 - dawna miara zawartości złota w
stopach
14 - oddzielenie osób albo rzeczy
15 - bezkształtna masa powstała na
skutek rozbicia, zgniecenia lub roztarcia
czegoś
17 - linia prosta przecinająca krzywą w
dwu lub więcej punktach
18 - puls
Pionowo:
1 - żywe bakterie niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania układu
trawiennego
2 - osoba stale niezadowolona
3 - popularny instrument zaliczany do
grupy aerofonów
5 - w grze szachowej: poświęcenie
pionka lub figury w celu uzyskania
lepszej pozycji
7 - długie, rozwlekłe rozważanie,
zwykle odbiegające od tematu
11 - gruby, wielowarstwowy papier
12 - organizm zwierzęcy lub roślinny
żyjący kosztem innego organizmu
13 - coś, co jest trudne do zniesienia
16 - cienka gałązka bez liści

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
2 - urządzenie elektroniczne
służące do łączenia dźwięków
pochodzących z różnych źródeł - mikser
6 - zakład przemysłowy produkujący alkohol etylowy
– gorzelnia
7 - najwęższe naczynie krwionośne – kapilara
8 - urządzenie regulujące dopływ mieszanki paliwowej w
silniku tłokowym – przepustnica
10 - człowiek umiejący pięknie
przemawiać – krasomówca
13 - przedmiot stanowiący
wygraną na loterii - fant
14 - dawniej niewola u Tatarów lub Turków – jasyr
16 - dawniej kobieta mająca
przygodne kontakty seksualne
z mężczyznami – ladacznica
Pionowo:
1 - poświęcenie życia wielu
ludzi dla jakiejś sprawy – hekatomba

3 - praca, utwór będące połączeniem fragmentów innych
utworów – kompilacja
4 - przywrócenie czemuś dawnego stanu – restytucja
5 - osoba, która popełniła
przestępstwo – złoczyńca
8 - schorzenie przyzębia objawiające się rozchwianiem się i wypadaniem zębów - paradentoza
9 - nauka zajmująca się kształceniem prawidłowej wymowy
i usuwaniem jej zaburzeń logopedia
11 - człowiek wypierający się
przekonań i przechodzący na
stronę przeciwnika - renegat
12 - człowiek niepoważny i
lekkomyślny – fircyk
15 - człowiek bezwzględny,
narzucający swoją wolę, wymagający całkowitego posłuszeństwa - satrapa
17 - potężne państwo podporządkowujące sobie inne
kraje – imperium

stREfa RoZRyWkI / pRoMoCJa
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Fot. Alfred Frater

»»Podopieczni Łukasza Grudniewskiego zagrali w derbach z
Turowem, nie bójmy się tego określenia, totalny piach

Punkt widzenia i punkt siedzenia
„Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia” – to nieco wyświechtane powiedzenie doskonale oddaje wydarzenia z derbowego meczu koszykarzy Górnika Trans.
eu Wałbrzych z PGE Turowem Zgorzelec. Perspektywa mówi tutaj wiele o relacjach
międzyludzkich i postrzeganiu rzeczywistości.

Wokół wałbrzyskiej koszykówki lawiruję od kilkunastu
lat. Zaczęło się od żółtych
krzesełek w dawnej hali OSiR-u przy ul. Wysockiego. Następnie były lata w kotle, co
później przepoczwarzyło się
w aktywność medialną blisko
parkietu. W przeszłości zdarzyło się być ultrasem, bębniarzem (raz), spikerem (raz),
kolporterem, a nawet sędzią
stolikowym. Podczas meczu z
Turowem zasiadłem na trybunach. Zmienna perspektywa
daje przecież pełniejszy obraz.
Zacznijmy od perspektywy
wałbrzyskich kibiców. Tutaj
Turów jawi się jako rywal nie-

godny, wróg publiczny, który
za nic ma zasady fair play.
Zgorzelczanie znaleźli się przecież w Suzuki 1 Lidze za pięć
dwunasta, po wykupieniu
„dzikiej karty”. W błyskawicznym tempie przemieścili się
więc z prowincjonalnej trzeciej
ligi na przedsionek salonu. Bez
walki bark w bark na parkiecie,
litrów wylanego potu, poświęceń na każdym treningu. Za to
z kawałkiem papieru, przedstawiającym administracyjną
decyzję, popartą bilonem i
banknotem. Kibice „nie kupują” działań przy stoliku. Przed
derbami ich plakaty meczowe
przedstawiały wariację herbu

rywali, gdzie tur przeobraził się
w dzika, a biało-niebiescy stali
się potencjalnymi myśliwymi,
gotowymi do bezpardonowego odstrzału zwierzyny.

Koszykarze ze Zgorzelca mieli być łatwym celem dla myśliwych z Wałbrzycha,
ale pokazali kły i omal
nie sprawili sensacji
Podczas samego meczu w
Aqua-Zdroju fani też byli wylewni. Obok zaśpiewów tj.
„dzikusy”, gracze Turowa byli
wysyłani pociągiem do Goer-

litz. Siłą rzeczy przygraniczny
Zgorzelec ma mocny wydźwięk
niemiecki, co wielu w Wałbrzychu odbiera negatywnie.
Wystarczy przypomnieć sobie
niemieckojęzyczny transparent
górniczych kibiców z wyjazdowego starcia pomiędzy tymi
ekipami.
Tyle kibice. A jak ten cały
Turów jawi się w biurowym
zaciszu Górnika? Okazuje się,
że prezes zgorzeleckiego klubu
i członek zarządu biało-niebieskich znają się jeszcze z czasów
studenckich na Akademii Ekonomicznej, gdzie razem grali w
koszykówkę. Po latach współpracowali przy zawodach dla

dzieci, gdzie ten pierwszy
sponsorował upominki i nagrody na zawodach w Wałbrzychu. Podczas derbów prezes
Turowa zresztą pojawił się w
Aqua-Zdroju, w przyjaznej
atmosferze wymieniając swoje
spostrzeżenia na temat meczu
z włodarzami Górnika, co tylko
potwierdza dobre relacje. Historia odbudowy koszykówki
w Zgorzelcu jest podobna do
tej pod Chełmcem. Prezes miał
dość obserwowania upadku
lokalnego basketu i oddolnie
zakasał rękawy, by coś z tym
zrobić. A „dzika karta”? Tu
nie miał wiele do powiedzenia. Możny sponsor dostrzegł

działania, ale postawił twarde warunki, co zgrało się z
politycznymi oczekiwaniami.
Poza tym piękny, nowoczesny
obiekt przy granicy musi żyć.
Jego rozmiary sprawiają, że
trzeba rozszerzyć działalność
promocyjną. Tak się składa,
że niewielki Zgorzelec po drugiej stronie rzeki ma niemieckie, większe Goerlitz, będące
sportową pustynią. Sąsiad to
przecież potencjalny kibic, do
którego pragną tam dotrzeć.
Podczas derbów usiadłem
pomiędzy kibicami. Nie tymi
najgłośniejszymi z kotła, ale
tymi nieco bardziej stonowanymi, lecz równie mocno trzymającymi kciuki za Górników.
Podopieczni Łukasza Grudniewskiego zagrali w derbach,
nie bójmy się tego określenia, totalny piach. Miałem
okazję obserwować grymasy
na twarzy fanów, nieobecne
spojrzenia w dal, załamywania
rąk. Słyszałem jęki zawodu
i narzekania na organizację
gry. Niecenzuralne epitety o
przeciwniku dotarły na parkiet do Mateusza Stawiaka,
skrzydłowego gości, który
odpowiedział rozgoryczonym
w postaci apelu o więcej kultury. Zasięgnąłem języka ulicy.
W powietrzu uniósł się zawód i rozczarowanie stylem
minimalnego zwycięstwa z
Turowem, które przypominało
ucieczkę spod ostrza topora.
Goście wystąpili przecież bez
Adriana Kordalskiego, swojego niekwestionowanego
lidera i jednej z gwiazd całej
ligi. Mieli być łatwym celem
dla myśliwych spod Chełmca,
ale pokazali kły. Gospodarze
też zresztą potykali się o kłody
pod nogami w postaci problemów zdrowotnych kilku
zawodników. Paradoksalnie
zwycięstwo 70:68 sprawiło, że
przetrzebieni kontuzjami Górnicy, po jednym z najgorszych
meczów w sezonie, objęli prowadzenie w rozgrywkach.
Która z perspektyw jest
właściwa? Rozczarowanych
kibiców czy klubowych władz?
W obu znajdziemy wiele racji.
Świat może jest czarno-biały,
ale jedynie w oczach komisarza zawodów, który z długopisem w dłoni wydaje wyrok w
postaci regulaminowych kar
pieniężnych.
Dominik Hołda
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Marcin Dymała, wtedy gracz
Miasta Szkła, podał jednak
do nikogo, a bezpańską piłkę
przechwycił Jakóbczyk. Po
chwili „Mały” spudłował z
obwodu, ale zbiórka w ataku
Rafała Glapińskiego i jego
udana dobitka zapewniły
drugą dogrywkę. Górnicy
ostatecznie triumfowali 86:80,
kilkukrotnie uciekając w tamtym spotkaniu spod topora.

»»Przetrzebiony kontuzjami Górnik był bliski oszukania
przeznaczenia. Tym razem jednak się nie udało

Fot. Alfred Frater

Dużo nieprawdopodobnych historii przez
lata opowiedział nam
klub z Krosna. Nie
były to kojące opowieści na dobranoc, a
raczej budzące grozę
dreszczowce

Opowieści pełne treści
Zdziesiątkowany przez kontuzje Górnik Trans.eu Wałbrzych przegrał po bardzo emocjonującym meczu z Miastem Szkła Krosno 78:79. Gospodarze byli blisko triumfu
po fantastycznym zrywie w czwartej kwarcie.

Sport to sztuka opowiadania historii. Nie każda jest
pasjonująca, mrożąca krew w
żyłach, trzymająca w napięciu
do samego końca. Opowieść
o koszykarskich potyczkach
Górnika z Decką Pelplin jest na
przykład krótka i pozbawiona
dramaturgii. Pelplinianie ten
stan chcieli nieco zmienić,
„podgryzając” biało-niebieskich w poprzednim sezonie
w Aqua-Zdroju oraz nie tak
dawno, na własnym terenie.
Dążenie gospodarzy do zbudowania pamiętnej historii
potyczek z Górnikami uciął
w czwartej kwarcie Hubert
Pabian, trafiając dwa razy za
trzy punkty z rogu boiska.

Nasi zwyciężyli 75:67 i do
pojedynku z Miastem Szkła
Krosno przystąpili z pozycji
lidera Suzuki 1 Ligi.
Starcia z ekipą z Podkarpacia
to już zupełnie inna opowieść.
Arthur Conan Doyle, autor
powieści detektywistycznych
o Sherlocku Holmesie, powiedział kiedyś: „Gdy odrzucisz
to, co niemożliwe, wszystko
pozostałe, choćby najbardziej
nieprawdopodobne, musi być
prawdą”. Dużo nieprawdopodobnych historii przez lata
opowiedział nam klub z Krosna. Nie były to kojące opowieści na dobranoc, a raczej
budzące grozę dreszczowce.
Pierwszy rozdział przeczyta-

liśmy w 2010 roku. Mający
niemałe kłopoty kadrowe i
organizacyjne Górnik walczył
o utrzymanie w 1 lidze. O
losie wałbrzyszan miał decydować mecz numer trzy serii
play-out z MOSiR-em Krosno,
rozgrywany w środku tygodnia
w… Łańcucie. Mało kto wtedy
dawał szanse przyjezdnym z
Dolnego Śląska. Skończyło się
wygraną zespołu Arkadiusza
Chlebdy 70:69. Tamto widowisko obserwowało sześciu
kibiców Górnika, którym szampan wystrzelił na… minutę
przed końcową syreną. Falstart
nie okazał się pechowy, a gdy
wynik stał się jasny, jeden z
zawodników biało-niebieskich

(historyczne zapisy zagubiły
jego nazwisko) rzucił: „To jest
możliwe tylko w tym klubie”.
19 „oczek” dla ekipy z Dolnego
Śląska zanotował Krzysztof
Jakóbczyk, u rywali grali z
kolei Dariusz Oczkowicz (dziś
40-letni, wciąż zawodnik klubu
z Krosna) oraz Adrian Mroczek-Truskowski (jeszcze niedawno
asystent trenera w Górniku).
Minęły lata. W Krośnie przypomnieli sobie o Górniku, pisząc kolejny zapierający dech
w piersiach rozdział. W listopadzie 2019 roku krośnianie,
już jako Miasto Szkła, zawitali
do Aqua-Zdroju z trenerem
Marcinem Radomskim, jeszcze
niedawno pracującym w Wał-

brzychu. Organizatorom niezwykle zależało, by po meczu
obie strony w pośpiechu udały
się do szatni, bo na parkiet
miała wybiec reprezentacja
Polski koszykarek, na jeden
z ostatnich treningów przed
meczem el. ME z Wielką Brytanią. Cóż, panowie mieli inne
plany, a panie bardzo długo
podpierały ścianę w oczekiwaniu na wejście na parkiet.
Na nieco ponad minutę przed
końcem pierwszej dogrywki
nasi przegrywali 69:75, a
wielu widzów skierowało
się do wyjścia. Kilka chwil
później goście prowadzili już
tylko 76:74 i wprowadzali
piłkę do gry z linii bocznej.

Pod koniec października
2021 roku nasi ponownie
oszukali krośnieńskie przeznaczenie. Na Podkarpaciu gospodarze kontrolowali mecz
przez trzydzieści pięć minut,
w czwartą kwartę wchodzili
z dziewięciopunktową zaliczką. Wtedy jednak grający
konsekwentnie i agresywnie
w stronę obręczy goście zdobywali punkty po akcjach
jeden na jeden. Na dwanaście
sekund przed końcem, przy
prowadzeniu 78:77 Górnika,
to miejscowi mieli piłkę, ale
ich lider, Argentyńczyk Santiago Vaulet nie był w stanie
zdobyć punktów.
W sobotę opowieść zmieniła swój tor, chwytając się
historycznej równowagi. Tym
razem to Miasto Szkła Krosno,
bez kontuzjowanego Vauleta,
obrało kurs na minimalne,
jednopunktowe zwycięstwo
79:78. W trzeciej odsłonie
drużyna z Podkarpacia odskoczyła na kilkanaście „oczek”,
korzystając ze szpitala po
stronie wałbrzyszan i nieobecności Piotra Niedźwiedzkiego,
Jana Malesy i Kamila Zywerta.
Nieprawdopodobny zryw
Górników w czwartej części
meczu wyprowadził ich nawet
na prowadzenie. Końcowe
szesnaście sekund opowieści
dało gospodarzom dwie szanse na kolejny flirt z losem, ale
te nie zostały wykorzystane.
Wiszący od lat nad wałbrzyszanami krośnieński topór
musiał wreszcie spaść.
Dominik Hołda
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» „Na miasto” można ruszyć na różne ekologiczne sposoby

Czym na miasto?
Elektryczne szaleństwo, którego jesteśmy świadkami, nie dotyczy wyłącznie samochodów. Producenci wielu urządzeń wyposażonych w koła i służących do poruszania się stosują coraz częściej silniki elektryczne. Nadchodząca wiosna to dobry moment,
żeby im się przyjrzeć.
Najmniejszy gadżet, jaki
można dostrzec na chodnikach i ścieżkach rowerowych
to jeździk. Najczęściej korzystają z niego dzieci. Ceny

podstawki łączącej dwa kółka
to 500-1000 zł. Jeśli budżet
podniesiemy do 2 tys. zł, to
możemy wybierać wśród poważniejszych sprzętów.
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Urządzenia te kojarzyć się
nam będą z platformą na
stopy z dużymi kołami i kierownicą. Teraz producenci
(np. Segway czy Xiaomi) tych

maszyn zminiaturyzowali
je i zamiast kierownicy zastosowali pałąk do zmiany
kierunku jazdy sięgający do
kolan.

Jeszcze mniejsza jest typowa deskorolka z silnikiem
sterowanym pilotem. Tradycyjnie kierunek poruszania
nadajemy jej balansując ciałem, a prędkość regulujemy
przyciskami na pilocie. Skoro
mowa o szybkości, to deskorolki zdają się być najszybsze.
Można znaleźć takie, które
mogą pędzić 40 km/h. Równie
szybkie jest tzw. kółko zwane
profesjonalnie monocyklem.
Nie jest to nic innego jak duże
koło z silnikiem i stopkami po
obu jego stronach. To także
urządzenie najdroższe w zakupie (7-8 tys. zł) i najtrudniejsze
w opanowaniu. Znawcy tematu twierdzą, że monocykl
to najskuteczniejszy w poruszaniu się i dający najwięcej
frajdy elektryczny gadżet. W
Wałbrzychu jest co najmniej
jeden właściciel takiego cuda.
Z kolei o użytkowanych
setkach sztuk możemy mówić
w przypadku hulajnóg. O
tym najbardziej wdzięcznym
pojeździe powstała pewnie
niejedna praca magisterska.
Ceny, kiedyś zabawki, której
początki sięgają końca XIX
wieku, wahają się od 1 do
10 tys. zł. Jak się okazuje,
największe zamieszanie jest
obecnie w światku rowerzy-

stów. Podobno najwięksi zwolennicy ludzkich mięśni zaczynają przesiadać się na rowery
z silnikami elektrycznymi. W
ich przypadku rozpiętość cenowa także jest ogromna (od
2 do kilkudziesięciu tysięcy).
W ten sposób doszliśmy
do motorowerów, skuterów i
motocykli. We wszystkich dotychczasowych maszynach nie
poruszaliśmy kwestii zasięgu.
Zazwyczaj jest on satysfakcjonujący (30-60 km). Niestety w
przypadku już poważniejszych
jednośladów, w których wymienia się silniki spalinowe
na elektryczne, powstaje problem. Zazwyczaj proponowany zasięg to 40-100 km. Wyjazd za miasto i powrót staje
się problematyczny. Większy
wybór jest wśród skuterów.
Zaskoczeniem może być brak
oferty takich prestiżowych
marek jak Yamaha czy Honda.
Dużo gorzej wygląda sytuacja
w motocyklach. Myślę, że
trudniej przekonać facetów
w skórzanych kurtkach do
porzucenia brzmień tłumików
spalinowych. Myślę, że jesteśmy tuż przed eksplozją nowych modeli „pod prądem”.
Lubiących nowości czekają
ciekawe czasy.
Piotr Bogdański
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» Elektryczny akumulator litowy w
samochodach i przyłącza zasilania

Oddać, sprzedać czy wyrzucić?
Czy nam to się podoba, czy nie, świat współczesnej motoryzacji idzie, a właściwie
pędzi, w stronę elektryfikacji. Taki zdecydowany zwrot w rozwoju techniki komunikacyjnej, oprócz niekwestionowanych korzyści, niesie ze sobą także zagrożenia.
Wśród nich jest konieczność rozbudowy infrastruktury (szybkie ładowarki), niesatysfakcjonujący zasięg pojazdów, nie zawsze ekologiczne źródła energii (elektrownie opalane węglem) i wreszcie kłopot z recyklingiem czy utylizacją zużytych baterii. Przyjrzyjmy się uważniej tej ostatniej sprawie.
W teorii wszystko jest jak
trzeba. Każdy producent,
sprzedający samochody wyposażone w baterie elektryczne, ma obowiązek przyjąć
zużyte przy ich wymianie i
poddać je recyklingowi lub
utylizacji. Żywotność takich
akumulatorów przyjmuje się,
że wynosi od 10 do 12 lat.
Nie wiadomo zatem, co
pokaże praktyka. W tym
elektrycznym szaleństwie,
Polska (póki co) odnajduje się
dobrze. Fabryka LG Energy
Solution na Bielanach Wrocławskich jest największym
w Europie i wiodącym na
świecie producentem akumulatorów litowo-jonowych,
które trafiają do fabryk takich
marek jak BMW, Volkswagen,
Fiat, Audi, Porsche i Ford.
Podobne zakłady powstają

w Niemczech, Francji, Szwecji i na Węgrzech. W efekcie, całe zapotrzebowanie

europejskich producentów
samochodów zostanie zrealizowane na Starym Konty-

nencie. Na razie nie możemy
pochwalić się takim samym
rozwojem firm działających

w przestrzeni recyklingu na
skalę przemysłową. Można
to trochę wytłumaczyć fak-

» Demontaż akumulatora silnika
elektrycznego pojazdu

tem, że obecnie na rynku
nie ma zbyt wiele zużytych
akumulatorów. Większość
wyprodukowanych wciąż z
powodzeniem pracuje nawet
w starszych samochodach.
Do recyklingu trafiają więc
zasadniczo uszkodzone w
czasie kolizji drogowych.
Pod koniec ubiegłego roku
pojawiła się jednak dobra
wiadomość – w 2023 roku
ma ruszyć, wybudowana
w Zawierciu kosztem ok.
380 mln zł, firma Elemental Strategic Metals. Zakład
zajmować się będzie odzyskiwaniem metali ze zużytych baterii m.in. z aut elektrycznych. Przede wszystkim
będzie to lit i kobalt. Trzeba
przyznać, że głównie producenci samochodów kombinują, co zrobić z grożącym
zalewem akumulatorowych
elektrośmieci. I tak np. Nissan zastosował wykorzystane baterie z modelu Leaf do
zasilania lamp ulicznych. Inni
producenci także próbują
wykorzystywać je w urządzeniach o mniejszym zapotrzebowaniu energii. Stosują
je zatem np. w rowerach
elektrycznych czy wózkach
magazynowych. Z kolei Audi
buduje banki energii. Można
je wykorzystywać do zasilania stacji ładowania czy
oświetlenia stadionów. Z kolei Tesla oświadcza, że zbiera
wszystkie uszkodzone baterie wycofywane z pojazdów
i wykorzystuje z nich aż 92%
składników. Nie uchroniło
to jednak amerykańskiego
producenta od kłopotów i
kary za niewywiązanie się z
prawnego obowiązku odbioru zużytych baterii.
Nadchodzące przepisy,
mówiące o sprzedaży wyłącznie aut elektrycznych od
2035 roku, spowodują przez
kolejne dekady lawinowy
wzrost zużytych baterii. Problem zatem i tak pozostanie.
Może warto tu przytoczyć trochę statystyk. W Polsce jest
obecnie zarejestrowanych
25 tys. aut elektrycznych, a
wszystkich poruszających się
po naszych drogach jest ok.
30 mln. W ubiegłym roku
Polacy, spośród wszystkich
kupionych aut, wybrali 1,6%
samochodów elektrycznych,
a i tak wzrost sprzedaży pełnych elektryków w stosunku
do roku 2020 wynosi aż 93%.
W Europie jest ok. 300 mln
samochodów, z czego ponad
3 mln to auta elektryczne. Z
kolei na całym świecie szacuje się, że jest ich 10 mln.
Prognozy mówią, że za 8 lat,

w 2030 roku liczba ta ma
się potroić. To wszystko robi
wrażenie. Problem baterii
nie jest zatem zagadnieniem
wydumanym. Greenpeace
szacuje, że do 2030 roku
świat wygeneruje ok. 13 mln
ton bezużytecznego, niebezpiecznego dla środowiska
złomu.
Zanim spróbujemy zrozumieć przyszłość złomu, a
może źródła pozyskiwania
cennych pierwiastków, może
warto tu przypomnieć, z czego składa się samochodowy
magazyn energii. Do jego
budowy potrzebujemy aluminium (obudowa), grafit,
kobalt, mangan, miedź, ołów,
nikiel. Część z nich jest pierwiastkami tzw. rzadkimi. Ich
złoża znajdują się w Chinach,
Kongo, Rosji, Filipinach, Australii, Portugalii i Zimbabwe.
Nie są więc łatwe w pozyskaniu, ani tanie w zakupie,
a w obecnej sytuacji stają
się jeszcze droższe. Może
zatem odzyskiwanie cennych
komponentów ze zużytych
akumulatorów jest nie tylko
uzasadnione, ale także konieczne. Może nie jest tak źle,
jak widzą to Zieloni. Problem
polega tylko na tym, że nie
jest to proste.

Próbuje się stosować różne
rozwiązania i pomysły, ale
póki co, niestety dominuje
rozbieranie ręczne. Sprawę
komplikuje wielorakość typów (użyte składniki i ich
proporcje oraz wielkość)
akumulatorów w zależności
od producenta. Nie ułatwia
zadania wielogrodziowa budowa i zawartość substancji toksycznych. Unifikacja
czy działania systemowe na
razie są niemożliwe, ponieważ wytwórcy nieustannie
szukają nowych rozwiązań.
Wszystko, aby jak najmniej
stosować metali rzadkich
czy substancji toksycznych.
Ręcznie rozkłada akumulatory np. Volkswagen i Renault.
Pracownicy potrafią w ten
sposób odzyskać 85% kobaltu. Obecnie nie da się
precyzyjnie wyliczyć odsetek
udziału akumulatorów poddanych recyklingowi. Szacuje się jednak, że są one na
poziomie 5%. Oczekuje się,
że Unia Europejska z pewnością sprecyzuje i wymusi
sposób oraz wielkość recyklingu i utylizacji. Zgodnie z
dyrektywami do 2030 roku,
w ramach recyklingu, kobalt,
nikiel i miedź ma się odzyskiwać w 95%. Takie działania
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» Produkcja baterii litowych do przyjaznych
środowisku aut elektrycznych

prawnie mają spowodować,
że recykling baterii będzie
bardziej opłacalny niż korzystanie z samochodów z silnikami spalinowymi. Brukselscy
urzędnicy pracują nad tym,
by odzysk surowców z baterii
był jak najbardziej opłacalny
i wpisywał się w zasady gospodarki cyrkularnej, czyli o
obiegu zamkniętym. Korzystniej będzie odzyskać kobalt

i nikiel ze starej baterii niż
wydobycie ich z kopani i rafinację. Docelowo poddanie
baterii recyklingowi zmniejszy zapotrzebowanie na surowce pozyskiwane poprzez
wydobycie nawet o 90%.
W obecnie przygotowywanej nowelizacji dyrektywy
bateryjnej znajdą się również zapisy nakładające na
producentów samochodów

elektrycznych dodatkowo
obowiązek przedstawienia
gwarancji, że surowce uzyskiwane do produkcji akumulatorów są pozyskiwane w sposób minimalizujący wpływ na
środowisko, a zużyte baterie
nie trafią na składowisko,
ale zostaną wykorzystane do
innych celów, a ostatecznie
poddane recyklingowi. W
praktyce osiągniemy więc

obieg zamknięty. Brzmi to dobrze. Czy tak się stanie? Część
specjalistów ma wątpliwości,
ale miejmy nadzieję, że się
powiedzie. Pamiętajmy jeszcze o jednym, co nie budzi
zastrzeżeń, że tradycyjny
spalinowy samochód generuje zdecydowanie więcej
elementów i substancji szkodzących środowisku.
Piotr Bogdański

REKLAMA

WIESZ CO | NR 6/15.2.2022 r.

WIESZ CO MOTO

WIESZ CO | NR 6/15.2.2022 r.

REKLAMA

VI
38

WIESZ CO MOTO

VII
39

REKLAMA

WIESZ CO | NR 6/15.2.2022 r.

WIESZ CO MOTO

WIESZ CO | NR 6/15.2.2022 r.

REKLAMA

40
VIII

