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W każdym obcym
kraju myślę, że
człowiek może czuć
się niebezpiecznie
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Czy wiesz, że…
wojny francusko-pruskiej,
która miała miejsce w latach
1870-71. Pomnik przetrwał
do roku 1951, kiedy to dokonano jego rozbiórki. A
szkoda, bo był najstarszym
i najwyższym monumentem
naszego miasta.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

RYS: Marcin Skoczek

wykonany był z bolesławieckiego piaskowca. Przez wiele
osób uważany był za jeden z
najpiękniejszych pomników
w naszym mieście, na jego
zwieńczeniu ustawiono bowiem efektowny skrzydlaty
odlew Victorii, bogini zwycięstwa. Jego twórcą był C.
F. Ulitz. Został postawiony
około 1884 r. na pamiątkę

Fot. użyczone („Dawny Wałbrzych = Das alte Waldenburg = Old Waldenburg”, 2015)

W centrum Wałbrzycha do
lat 50. XX wieku stał okazały niemiecki pomnik? Plac
Kościelny to znane wałbrzyszanom miejsce. Mało kto
pamięta, że pomnik, który
tam stoi, jest czwartym monumentem w tym miejscu.
Pierwszym był Kriegsdenkmal (Pomnik Zwycięstwa).
Miał 11 metrów wysokości,

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę
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Zgodnie z obietnicą w dzisiejszym wydaniu naszej gazety publikujemy pierwsze dwa odcinki opowieści Grażyny Kuleszy-Szypulskiej
pod wspólnym tytułem „Koszmary mego dzieciństwa”. Strrrasznie
mocno namawiamy was do przeczytania debiutanckich opowiadań.
A i jeszcze jedno, historie wałbrzyskiej autorki będziemy publikować
co miesiąc.
To kolejna nowość w odświeżonym WieszCo. Gazecie,
która stała się niedawno dwutygodnikiem. Wciąż chcemy

was zaskakiwać, intrygować,
a także niezmiennie dawać do
myślenia. Tylko u nas znajdziecie najlepszą publicystykę w

regionie, ciekawe rozmowy,
dowcipne felietony, odkryjecie
historię nieznaną i tak... moglibyśmy wymieniać w nieskoń-

czoność nasze zalety, bo u nas
każdy znajdzie coś dla siebie.
Od teraz także opowiadania
wałbrzyszanki, która powraca
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Grażyna Kulesza-Szypulska

Koszmary mego dzieciństwa
czyli dawno temu na Nowym Mieście...

Krysi...
(wszelkie podobieństwa do osób i miejsc autentycznych są zamierzone, a odpowiada za
nie wyobraźnia autorki)

I. Poród
Wszyscy mówią, że dzieciństwo to czas beztroski, zabawy i
relaksu. Nic bardziej błędnego. Moje dzieciństwo, spędzone
w Wałbrzychu przy ulicy Ogińskiego, to pasmo koszmarów,
które prześladują mnie przez całe życie. Na starość zwłaszcza. Co człowiek sobie coś przypomni, to od razu traci ochotę na sen. W wyniku tego na starość cierpię na bezsenność.
A wszystko zaczęło się tak:
Jak zostałam poczęta, nie wiem. I rodziców nie wypadało o to pytać. Tajemnica i koniec. W każdym razie
jak się dziecko poczęło, to trzeba było je urodzić. Innego wyjścia nie było. Od czasów Adama i Ewy. Właśnie
nadeszła zima jednego z roków, a może lat, z przełomu
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego stulecia,
czyli dwudziestego wieku. Był luty. Mroźny i śnieżny, jak
na luty w dawnych czasach przystało. Innego lutego nie
było.
Rodzice położyli się spać prawie razem z kurami, chociaż
kur też nie było, bo przecież wszystko działo się w starej
przedwojennej kamienicy przy Ogińskiego od numeru 14 po
22 (tylko parzyste) w Wałbrzychu. Nikt nie oglądał telewizji,
nie siedział w internecie, bo tego też nie było.
W każdym razie mama zaczęła przewracać się z boku na
bok. Tato narzekał, że się przewraca, a mnie zrobiło się za ciasno. W brzuchu mamy oczywiście. Co oznajmiałam częstymi
ruchami rąk i nóg. Około drugiej w nocy przywaliłam mamie
z główki w część ciała, w której miało ukazać się światełko w

tunelu. Mama podniosła się do pozycji siedzącej.
– Słuchaj, zaczęło się! – wrzasnęła do taty.
Tato poderwał się na równe nogi i pobiegł do ubikacji. Bo
łazienki też nie było. Po powrocie zapytał nerwowo:
– Co się zaczęło?
– Dziecko się rodzi! Łauuuu! Do szpitala!
Oczywiście najłatwiej było wprowadzić w życie plan A,
czyli pobiec do sąsiadki, jedynej w całej kamienicy posiadającej telefon, zadzwonić po karetkę pogotowia i czekać.
Niestety. Sąsiadka wyjechała. Nie na wieś. Na wczasy z Funduszu Wczasów Pracowniczych. Do Krynicy Górskiej jakby
nie było... Pozostał plan B.
Tato szybko wskoczył w spodnie, pozostałe elementy garderoby i jeszcze szybciej wybiegł z domu. Plan przewidywał, że stanie na skrzyżowaniu Ogińskiego z Namysłowskiego i będzie łapał taksówkę. Do jedynego w dzielnicy postoju
było zbyt daleko i nie gwarantował on, że jakaś taryfa stać
będzie. Były to czasy, kiedy taksówka to była taksówka, a
taryfiarz to zawód niedostępny dla wielu. Żeby mieć taxi,
trzeba było mieć auto, a to już stanowiło luksus dla klasy
robotniczej niedostępny. W sumie taksówek było niewiele i
ciągle znajdowały się w ruchu. Łatwiej było złapać takową
na skrzyżowaniu niż odnaleźć na postoju.
Ale nie o drugiej w nocy na jednym z bocznych skrzyżowań w dużym mieście. Tato stał, stał i stał, a nic nie jechało.
Przybiegł więc do domu, by wprowadzić w życie plan C.

Fot. użyczone (archiwum autorki)

Tylko u nas 36 stron!
Strasznie ciekawe historie

do lat 50. i 60. ubiegłego stulecia kreśląc ze swadą swoje
„koszmarne” historie.
Zachęcamy do lektury, a
jeśli już przeczytaliście debiutanckie opowiadania Grażyny
Kuleszy-Szypulskiej, dajcie
znać, co o nich myślicie. Podzielcie się z nami opiniami,
a my wszystkie wiadomości
przekażemy autorce. Zresztą
co wam będziemy opowiadać,
piszcie w każdej sprawie. Zaręczamy, że wszystkie maile
dokładnie czytamy, ale z góry
przepraszamy, bo z braku czasu, nie na wszystkie jesteśmy
w stanie odpisać. Czekamy
na wiadomości od was Drodzy Czytelnicy pod adresem:
redakcja@wieszco.pl.
Dajemy wam jeszcze więcej
do czytania. Dziś u nas 36
stron. Jak zwykle znajdziecie
nas w ponad 500 punktach
kolportażu rozsianych na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Mówimy o wersji

» Urok dawnych wózków... Grażynka Kulesza w maju 1959 roku

Szukajcie
w środku
opowiadań

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.

- Mamy nadzieję, że znajdziemy
solidnego wykonawcę i na wiosnę
przyszłego roku mieszkańcy będą już
mogli korzystać z nowej przestrzeni
w tym parku – ocenia sytuację gospodarz miasta. – Ma to być miejsce
dające wytchnienie mieszkańcom

Piaskowej Góry, miejsce, gdzie będą
mogły bawić się dzieci – dodaje.
Ważną kwestią jest to, że Park
Sybiraków zostanie otoczony spełniającym wszelkie wymagania
ogrodzeniem, choć pierwotny
projekt tego nie zakładał. Do tego

SCB

Następnie wrzucić obrazek do
internetu. Bierze w tym udział
od kilku lat, świetnie się przy
tym bawiąc i jednocześnie
rozwijając swoje umiejętności.
Inna technika, której używa, to
akwarele, ale z nimi wałbrzyszanka dopiero się zapoznaje.

» Oto próbka umiejętności młodej rysowniczki z Wałbrzycha

Fot. użyczone (Julia Marosz)

Absolutnym hitem jest
to, że Julia Marosz
samodzielnie tworzy… komiks. Planuje
wszystko od podstaw.
Okienka – w orientacji
poziomej i pionowej –
żeby dokładnie do siebie pasowały, historie i
dialogi, a także rysunki

Czaruje rysikiem
Ależ niektórzy są uzdolnieni! Gdzie nam do nich z kilkoma zdaniami,
które bardziej lub mniej trafnie co dwa tygodnie kreślimy. Weźmy
taką Julię Marosz z Wałbrzycha. Rysowniczkę zajmującą się digital
art. Która na dedykowanej platformie tworzy własny komiks. Od
podstaw planuje okienka, wymyśla historie, robi rysunki. Przekonajcie się, jakie rzeczy na tablecie graficznym wyczynia rysik prowadzony ręką 20-latki.

Wystarczy, że zerkniecie na
publikowane przez nas rysunki
wałbrzyszanki. I co, zaskoczeni, że mamy w regionie taki
talent? Gdy po raz pierwszy
zobaczyliśmy jej prace, nie
będziemy ukrywać, zrobiliśmy
większy wytrzeszcz oczu niż
Jim Carrey w filmie „Maska”.
Zresztą spójrzcie powyżej i
zrozumiecie nasz zachwyt.
Cały czas chodzi nam o
to w WieszCo, aby odkrywać ludzi z wielką pasją,
pochłoniętych tym, co lubią
i kochają robić, a o których
być może dotąd nie słyszeliście. Naszym zdaniem zasługujących jednak na to,
by o nich mówić i chwalić
za to, czym i jak się zajmują.

Nie od dziś wiadomo, że
wartościowy artysta nie jest
„wyszczekany”, tylko jego
prace przemawiają lepiej niż
tysiące słów. Choć jeśli chodzi
o Julię Marosz z Wałbrzycha,
to akurat ona nie lubi słowa
artystka. Woli, żeby mówić o
niej skromnie – rysowniczka.
– Rysuję, odkąd pamiętam.
Jako dziecko niemal cały czas
coś malowałam, ale tak na
poważnie zajęłam się tym
w wieku około 12-13 lat.
Wtedy zaczęłam przesiadywać
w internecie i odkryłam strony
internetowe, na których ludzie wrzucali swoje rysunki.
Wtedy też moi rodzice kupili
tablet graficzny i odtąd przerzuciłam się w sporej części na

digital art – opowiada 20-latka
z Wałbrzycha, która rysunki
tworzy, właśnie na wspomnianym tablecie graficznym przy
użyciu programów takich jak
choćby PaintTool SAI. Ogromna większość jej twórczości
to digital art, ale rysuje też
czasem tradycyjnie. Najbardziej lubi tusze i markery. –
Zdolności opanowania tuszu
polepszam z każdym rokiem
biorąc udział w InkTober czy
Tuszdzierniku, czyli wyzwaniu
dla artystów – wyjaśnia Julia
Marosz. Na czym polega to
wyzwanie? Każdego dnia,
zawsze w październiku, trzeba
wykonać rysunek tuszem na
temat, który kojarzy się ze słowem dnia podanym na liście.

Wróćmy do digital art. Tematyka jej prac krąży wokół
fan-artów, czyli rysunków
postaci z filmów, seriali, czy
gier. – Chłonę ich dużo, bo
kiedy nie rysuję, to oglądam
albo gram i kiedy coś bardzo mi się spodoba, muszę
narysować to po swojemu –
opowiada rysowniczka, która
maluje także postaci innych
ludzi lub zwierząt. Tworzy od
podstaw. Począwszy od pomysłu, poprzez szkic, zasadniczy
rysunek, aż po cieniowanie
detali. Jeśli chcecie, możecie
zamówić u dziewczyny oryginalny „obrazek” dla siebie.
To może być świetny pomysł
na prezent. Miewa też inne,
czasem ciekawe zamówienia,

Fot. (red)

Gmina Wałbrzych rozpisała przetarg na wykonanie olbrzymiego zadania w
dzielnicy Piaskowa Góra. Chodzi o rewitalizację Parku Sybiraków.

dojdą kolejne nasadzenia roślin.
To wszystko ma zostać zrobione,
by uchronić teren przed dzikami,
z którymi wałbrzyszanie borykają
się niemal każdego tygodnia.
Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy
ul. Głównej i Wrocławskiej oraz
terenu zieleni zlokalizowanego
wzdłuż ul. Głównej pochłonie
ponad 12,9 mln zł.

które wynikają z bycia artystką
– widzicie sami, że mimowolnie używamy jednak tego
określenia – w gronie znajomych i rodziny. Ma na koncie
wiele kartek świątecznych, a
nawet zaproszenia ślubne.
Żeby nieco ułatwić kontakt z
Julią, podajemy linka na portal społecznościowy: www.
facebook.com/SheltoneesArtTrash. Warto do niej napisać.
Absolutnym hitem jest to, że
Julia Marosz samodzielnie tworzy… komiks. A tak! Planuje
wszystko od podstaw. Okienka – w orientacji poziomej i
pionowej – żeby dokładnie
do siebie pasowały, historie i
dialogi, a także rysunki. Komiks
publikuje w internecie pod
tytułem „Same Old Story”. W
luźnym tłumaczeniu „Śpiewka
przeszłości”. Obrazkową opowieść znajdziecie na platformie Webtoon. Jej głównymi
bohaterami są Charlie i Sam,
którzy… Nie, nie będziemy
zdradzać szczegółów. Sami
sprawdźcie. Jest to komedia
fantasy, która jest zbiorem
wielu znanych filmowych i
książkowych cliché. Na razie
przeczytacie trzy rozdziały, a
czwarty za chwilę zacznie być
tworzony. Jeden rozdział to
około 400 osobnych okienek.
Można go porównać ot na
przykład z jedną książeczką
popularnego kiedyś komiksu
„Thorgal”.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Park Sybiraków do modernizacji
Mowa o remoncie większej części w okolicach ul. Wrocławskiej,
ale także tej mniejszej w sąsiedztwie ul. Długiej. Prezydent Roman
Szełemej podkreśla, że ta inwestycja była planowana od pewnego
czasu i teraz doczeka się realizacji.
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Drogi będą jak nowe
Znamy listę zadań powiatowych oraz
gminnych objętych dofinansowaniem ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w 2022 roku.

Powiat wałbrzyski przebuduje drogę przy ul. Kolejowej
w Głuszycy (dofinansowanie
– 1 milion 183 tys. zł). Mieroszów wymieni nawierzchnię

jezdni przy ul. Miłej (dofinansowanie – 915 tys. zł)
oraz przebuduje odcinek ul.
Powstańców i odcinek ul.
Leśnej (dofinansowanie – 1

milion 027 tys. zł). Czarny Bór
przebuduje ulicę Kolejową
(dofinansowanie – 803 tys.
zł). Głuszyca poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego
poprzez remont drogi przy ul.
Górnośląskiej (dofinansowanie – 595 tys.) i modernizację
drogi gminnej przy ul. Warszawskiej (dofinansowanie –
596 tys.). Stare Bogaczowice
wyremontują drogę gminną
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przy ul. Głównej (dofinansowanie – 151 tys. zł). Szczawno-Zdrój zbuduje drogę publiczną stanowiącą dojazd do
terenów inwestycyjnych pod
budownictwo mieszkaniowe
(dofinansowanie – 799 tys.
zł). Boguszów-Gorce przebuduje drogę gminną przy ul.
Królowej Jadwigi (dofinansowanie – 1 milion 546 tys. zł).

NIE
DLA
WOJNY
SCB

Kilka godzin po tym gdy skończyliśmy pisać felieton, który miał ukazać się jak zwykle w tym miejscu naszej gazety, szaleniec Putin rozpętał piekło, wydając rozkaz bandyckiego ataku na Ukrainę.
Zbudziliśmy się w innej rzeczywistości. Szok i niedowierzanie, to najdelikatniejsze określenia na to,
co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy w przekazach z Ukrainy.
W tym miejscu apelujemy. Nie dajcie się zwieść jakiejś paplaninie oraz internetowym trollom. To
nie jest żaden konflikt, tylko wojna wywołana przez Rosję Putina. To najazd, agresja, bezwzględny
napad jednego kraju na drugi. Mamy tylko nadzieję, że świat zachodni nie poprzestanie na podświetlaniu Bramy Brandenburskiej lub Wieży Eiffla na niebiesko-żółto, wydawaniu surowych not dyplomatycznych i wygłaszaniu pełnych zafrasowania oraz oburzenia komentarzy. Nie dla wojny!
Tomasz Piasecki

Fot. (red)
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Szkoły wyposażone
Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej na specjalnie zwołanej
konferencji prasowej opowiedział o realizacji zadań, które dotyczyły cyfryzacji szkół. Projekt trwał przez ostatnie 2 lata i sprawił,
że w tym okresie wałbrzyskie placówki oświatowe zostały odpowiednio wyposażone oraz przygotowane do pracy w przestrzeni
internetowej.
- Proces cyfryzacji oraz digitalizacji został przeprowadzony jeszcze przed pandemią,
która ostatecznie przyspieszy-

ła wszystkie działania. Okazało się jednak, że już w trakcie,
podczas procesu nauczania
zdalnego, jesteśmy do tego

dobrze przygotowani - mówi
prezydent Roman Szełemej.
Gospodarz miasta zwrócił
także uwagę na fakt, iż proces

REKLAMA

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

» Cyfryzacja w wałbrzyskich
szkołach to rzecz powszechna

ten w wielu miejscach w kraju
nie zawsze był w odpowiednim stopniu wprowadzony
i nie wszędzie docierał in-
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ternet czy też nie każdy miał
komputer, z którego mógłby
skorzystać w trakcie nauki.
Na szczęście okazało się, że
nie dotyczy to wszystkich
regionów.
- W trakcie pandemii okazało się, że w naszym mieście jesteśmy dobrze do tego
procesu przygotowani, choć
oczywiście zdarzały się problemy. To jednak impuls, który
pozwolił nam proces cyfryzacji
i zarządzania odpowiednio
przyspieszyć. Dzięki wielu programom, także tym unijnym,
otrzymaliśmy duże wsparcie
finansowe, które pozwoliło
kupić komputery czy przygotować do pracy zdalnej kadrę
pedagogiczną. W ciągu tego
okresu, to jest tylko w latach
2020-2021, łączna kwota na
działania na cyfryzację przekroczyła 4,5 miliona złotych.
Kwota ta została wsparta
dofinansowaniem Unii Europejskiej w wysokości prawie
2 milionów złotych – dodaje
Roman Szełemej.
W latach 2020-2021 miasto zakupiło 274 laptopy. W
trakcie realizacji jest projekt
skierowany do dzieci z rodzin popegeerowskich, dla
których zakupionych zostanie
kolejnych 47 komputerów.
Z programu skierowanego

do dzieci z pieczy zastępczej
trafiły tymczasem 92 laptopy i
6 komputerów stacjonarnych.

Od 1 marca tego roku
miasto zacznie realizować trzy niezależne
programy, którymi objęci zostaną uczniowie z 15 szkół podstawowych i zespołów
szkolno-przedszkolnych w Wałbrzychu
Od 1 marca tego roku miasto zacznie realizować trzy
niezależne programy, którymi
objęci zostaną uczniowie z 15
szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych w
Wałbrzychu. Zajęcia te mają
mieć charakter wyrównawczy i spowodować, że dzieci,
które mają zaległości, będą
mogły je zniwelować. - Wartość wszystkich programów
to ponad 1,5 mln zł. Ta kwota
zostanie przeznaczona na
zajęcia wyrównawcze m.in.
z matematyki, przedmiotów
przyrodniczych, języków obcych, a także dla uczniów
edukacji wczesnoszkolnej w
klasach 1-3 – mówi zastępca
prezydenta Wałbrzycha Sylwia
Bielawska.
SCB
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Dodajmy, że o przełożeniu
uruchomienia połączeń kolejowych Wrocław – Sobótka
– Świdnica z marca na czerwiec tego roku zarządca linii
kolejowych poinformował już
przewoźników. Przegląd linii
wykonany w ostatnich dniach
wykazał, że wykonawcy pozostało do zrobienia zbyt dużo
prac, aby pociągi wróciły na
linię w marcu.

Z Sobótki do Świdnicy jeszcze nie…
…teraz. Po ponad 20 latach wróciły pociągi na odcinek linii z Sobótki do Świdnicy.
Niestety tylko towarowe... Co z ruchem pasażerskim? W tym przypadku nie jest kolorowo.
Wznowienie przejazdów
pociągów osobowych miało
pierwotnie nastąpić w grudniu
2021 roku. Później przeniesiono termin na marzec tego roku.
Nic z tego...
Przypomnijmy, że linia z
Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy ma ok. 60
km. Przebudowanych zostanie
14 przystanków. Odnowiona
trasa kolejowa, po ponad 20

latach, ma zapewnić ponownie
przejazd pociągów osobowych z prędkością do 100
km/h. Inwestycja za ponad
200 mln zł mln realizowana
jest przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z RPO Województwa Dolnośląskiego. W
lipcu z Sobótki Zachodniej do
Świdnicy po nowych torach
pojadą pierwsze składy. Po
jazdach zapoznawczych będą

to kursy towarowe. Ruch kolejowy zostanie wznowiony po
blisko 20 latach przerwy.
Po grudniu 2021 roku, po
marcu tego roku, kolejnym
wyznaczonym przez PKP PLK
terminem jest czerwiec. Wtedy ma nastąpić przywrócenie
połączeń pasażerskich na opisywanej linii. - Dwudziestokilometrowy odcinek z Sobótki
Zachodniej do Świdnicy w

pierwszej kolejności przygotowano do kursowania składów
towarowych. Tędy pojadą pociągi wywożące kruszywo z
okolic Sobótki. Otwarcie odcinka Sobótka Zachodnia – Świdnica, umożliwi rozpoczęcie
prac na odcinku pomiędzy
Wrocławiem a Sobótką. Na
odcinku z Sobótki Zachodniej
do Świdnicy ułożony został
nowy tor, wymieniono rozjaz-

dy. Prace poprzedziło usunięcie
starych szyn i podkładów oraz
wzmocnienie podtorza, a także
odwodnienie terenu. Ważnym
zakresem prac była gruntowna
renowacja blisko 30 obiektów
inżynieryjnych. Prace objęły
choćby wiadukt kolejowy nad
ul. Śląską w Świdnicy – informuje Mirosław Siemieniec,
rzecznik prasowy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

Po grudniu 2021 roku
i po marcu tego roku,
kolejnym wyznaczonym przez PKP PLK
terminem do wznowienia ruchu pasażerskiego jest czerwiec
2022 roku
Co teraz? Kolejne prace to
przebudowa i budowa peronów. Na stacji Sobótka Zachodnia wymienione będą pozostałe
rozjazdy. Wybudowany zostanie nowy peron, przy którym
z obu stron będą się zatrzymywały pociągi. Między Świdnicą
a Sobótką podróżni zyskają
oczekiwany standard obsługi
na pięciu przystankach (Świdnica Przedmieście, Pszenno,
Marcinowice Świdnickie, Szczepanów i Sobótka Zachodnia).
KaR
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» Pociągi osobowe wciąż nie
jeżdżą z Sobótki do Świdnicy
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Remontują w Dzierzkowie
Powiat Świdnicki ruszył z kolejną inwestycją na terenie Gminy Dobromierz. Prace za około pół miliona złotych były tam od dawna wyczekiwane.

Zaglądamy do malowniczego
Dzierzkowa. Nie ma mrozu, nie
ma śniegu – można rozpoczynać
prace polowe i ziemne przy drogach, chodnikach, zatokach. I tak
właśnie jest w gminie Dobromierz,

gdzie w Dzierzkowie trwa aktualnie realizacja zadania pod nazwą
,,Budowa przejścia dla pieszych
na drodze powiatowej nr 2794D
w miejscowości Dzierzków” w
ramach Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg. Zadanie polega
na przebudowie odcinka drogi powiatowej, gdzie powstanie chodnik o szerokości dwóch metrów,
zatoka autobusowa oraz dwa
oświetlone przejścia dla pieszych.

Projektowany chodnik zostanie
wykonany z kostki betonowej
ograniczonej krawężnikiem i
obrzeżem betonowym, zaś zatoka autobusowa będzie posiadać
nawierzchnię z kostki granitowej.
Ponadto przewiduje się remont
istniejącej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego. Wartość
robót opiewa na kwotę ponad
400 tys. zł.
czy pracownika banku, który
wykrył podejrzany przelew
lub transakcję lub ma informację, że doszło do włamania na nasze konto albo, że
ktoś posługując się naszymi
danymi chciał zaciągnąć kredyt. W każdym przypadku
punktem wyjściowym dla
przestępców jest namówienie do zainstalowania przez
pokrzywdzonych aplikacji
umożliwiającej kontrolowanie
naszego urządzenia mobilnego – mówi Magdalena Ząbek,
oficer prasowy KPP Świdnica.

Fot. archiwum prywatne

» Oszuści, działający metodą na tzw. zdalny pulpit, znowu w akcji

Nie dajcie się nabrać
Oszuści grasujący w powiecie świdnickim nie dają za wygraną.
Kolejna osoba straciła duże pieniądze. Perfidia naciągaczy przeraża, naiwność niektórych wprawia w osłupienie.
Oszuści, działający metodą
na tzw. zdalny pulpit, znowu
w akcji. Niestety znowu w
powiecie świdnickim. Tym
razem 41-letnia mieszkanka
Żarowa zgłosiła, że padła

ofiarą oszustów i w efekcie
straciła blisko 20 tys. zł. Przestępcy posługują się różnymi
sposobami i „legendami”,
ale cel jest jeden. Chodzi o
to, by skłonić ofiarę do zain-

KaR

stalowania programu zdalnej
obsługi urządzenia i dzięki niej
zdobyć dane do konta bankowego. Przy pomocy aplikacji
zdalnego pulpitu przestępcy
przejmują całkowitą kontrolę

nad danymi, a następnie w
dowolny sposób zarządzają
kontem swojej ofiary.
- Zawsze zaczyna się od
odebrania telefonu od rzekomego konsultanta, policjanta

Przy pomocy aplikacji zdalnego pulpitu
przestępcy przejmują
całkowitą kontrolę nad
danymi, a następnie w
dowolny sposób zarządzają kontem swojej ofiary
Do policjantów komisariatu
w Żarowie zgłosiła się 41-letnia kobieta, która padła ofiarą oszustów, działających tą
właśnie metodą. Jak ustalili
mundurowi, kobieta odebrała
telefon od mężczyzny, który
przedstawił się jako policjant.
Mężczyzna oświadczył, że ma
wiedzę o tym, że ktoś chciał

Fot. użyczone (UG Dobromierz)
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zaciągnąć na nią kredyt. Następnie dzwoniący przekazał
informację, że w celu ochrony
przed oszustami, „przekseruje”
kobietę do pracownika banku.
Rzekomy konsultant poinformował, że w celu podniesienia
bezpieczeństwa oraz ochrony
antywirusowej swojego telefonu 41-latka musi zainstalować
wskazany przez niego program. Kobieta chcąc uchronić
swoje oszczędności, postępowała zgodnie z instrukcjami.
Pobrała wskazaną przez niego
aplikację, a następnie podała
rozmówcy dane tej aplikacji.
W trakcie rozmowy rzekomy
konsultant namówił 41-latkę
do zaciągnięcia kredytu gotówkowego w kwoce 50 tys.
zł, następnie do zmiany limitu
dziennego z kwoty tysiąca
na 20 tys. zł. Kolejne prośby
rzekomego pracownika banku
dotyczyły kodu BLIK, których
41-latka w sumie wygenerowała 6. To spowodowało, że
przestępcy wypłacili z bankomatów kwotę 19,5 tys. zł z jej
konta. Oszust próbował także
uzyskać login i hasło, by wypłacić pozostałą kwotę, lecz zamierzonego celu nie osiągnął,
gdyż 41-latka zorientowała
się, że padła ofiarą oszustwa.
KaR
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Fot. użyczone (Archiwum Pawła Kośmickiego)

» - Dotychczas nie spotkało mnie nic złego i niech tak zostanie – tak
o pobycie w Angoli mówi wałbrzyszanin Paweł Kośmicki

Powitanie z Afryką
„Były tam takie sytuacje, że człowiek właściwie wiedział, że nie
będzie już żył. I każdego dnia mówiło się z ulgą: – O, jeszcze jeden dzień z życia mam za sobą, jeszcze jeden mnie czeka. Ale
już nie więcej” – to cytat o rzeczywistości w Angoli, państwie
w południowo-zachodniej Afryce, płynący prosto od legendy polskiego reportażu, Ryszarda Kapuścińskiego. A co o Angoli sądzi
nasz rozmówca, wałbrzyszanin Paweł Kośmicki, który kilka tygodni temu wyleciał na Czarny Ląd w charakterze służbowym?
Angolę w Polsce kojarzymy
głównie z Kapuścińskim i jego
reportażem „Jeszcze dzień
życia”, w którym opisywał
początki wojny domowej w
tym kraju, zaraz po uzyskaniu
niepodległości od Portugalii
11 listopada 1975 roku. Data
11 listopada i związana z nią
kwestia niepodległości są w
Polsce dobrze znane, ale to
chyba jedno z niewielu podobieństw pomiędzy naszym
krajem a Angolą...
O tej części świata pisał
także dziennikarz Dariusz Rosiak w książce „Żar. Oddech
Afryki”. Można tam przeczytać
wypowiedź Joao Tety, rektora

uniwersytetu w Luandzie:
„Zachód nie potrafi myśleć o
Afryce inaczej jak o niedorozwiniętym dziecku, którym
trzeba się w nieskończoność
zajmować (...) Chińczycy tak
nie myślą (...) Oni przyjeżdżają
tu robić biznes, a nie organizować akcje humanitarne i obie
strony wychodzą na tym doskonale”. W dzisiejszej Angoli
widać wielki biznes, ale także
uderzającą biedę. Wielu ludzi
nie umie ani czytać, ani pisać.
To jednak tylko ułamek wiedzy
o tym kraju. By dowiedzieć się
więcej, porozmawialiśmy z
Pawłem Kośmickim, wałbrzyszaninem na Czarnym Lądzie.

W tym roku w Angoli mija
równo 20 lat od zakończenia krwawej wojny domowej. Możesz potwierdzić, że
jest bezpiecznie?
- W każdym obcym kraju
myślę, że człowiek może czuć
się niebezpiecznie. Jest to
kwestia różnic kulturowych,
nawyków, przyzwyczajeń.
Afryka generalnie jest uznawana za niebezpieczną, Angola także. Dotychczas nie
spotkało mnie nic złego i niech
tak zostanie. Nie czuję tu jednak pełnej swobody, wieczory
spędzamy w domu. A jeśli już
gdzieś wychodzimy, to całą
grupą, w najbliższej okolicy.

Opowiedz, czym się zajmujesz w Angoli?
- Z wykształcenia jestem
magistrem inżynierem budownictwa. Ukończyłem Politechnikę Warszawską, zdobyłem uprawnienia budowlane,
mogę zatem pełnić samodzielną funkcję w sektorze
budownictwa. Nabyłem długoletnie doświadczenie zarówno
w pracy w Polsce, jak i poza
granicami kraju. Mój pobyt w
Angoli również jest związany
z pracą zawodową. Pracuję w
charakterze dyrektora budowy.
Jest to odpowiednik, można
powiedzieć, kilku funkcji w
jednym na budowie.

Może coś więcej?
- Jednocześnie muszę nadzorować postępy na podstawie opracowanego harmonogramu robót, jak również
kontrolować jakość wykonywanych prac. Do moich
obowiązków należy także
nawiązywanie dobrych relacji
z naszym zleceniodawcą i nie
tylko. Jest to bardzo istotna
kwestia we współpracy, o
czym mogłem się przekonać,
pracując w wielokulturowych
środowiskach w Danii czy
Szwecji.
Za tobą ciekawe spotkania służbowe na szczeblu
rządowym, a z tego co
wiem, zapowiadają się kolejne, równie ekscytujące.
- Tak, spotkanie z generałem
tamtejszej armii w Luandzie,
stolicy Angoli, było bardzo
ekscytującym doświadczeniem. Oczywiście z uwagi na
to, że projekt jest realizowany
przez ministerstwo obrony, takich spotkań będzie zapewne
więcej.
Jakie są twoje wrażenia
z Luandy? W tym mieście
żyje co czwarty mieszkaniec
kraju, czyli ponad 8 milionów ludzi.
- Stolica, w porównaniu do
miasta, w którym mieszkam,
jest zdecydowanie inna. Wydaje mi się, że kompletnie
różni się od pozostałej części
kraju. Niewiele może jeszcze
widziałem, jednak w drodze
do Lobito, miejscowości, w
której obecnie przebywam
oraz Namibe, drugiej naszej
placówki stacjonarnej, zauważyłem olbrzymi kontrast. Luanda to duże miasto, głośne,
tłoczne, pełne ludzi. Wszelki
handel dzieje się na ulicach.
Nie ma tu kultury spędzania
czasu w domu, czy po prostu
przed telewizorem. Są tu wysokie zabudowania, czego nie
można dostrzec poza stolicą.
Można tu zobaczyć nawet
przeszklone wieżowce. Zastanawiające jest jednak to, że są
one częściowo lub całkowicie
puste. W stolicy są także duże
różnice. Nie brakuje bardzo
ładnych osiedli domków jednorodzinnych, strzeżonych,
z basenami, wykonanych w
standardzie europejskim, ale
są też slumsy, gdzie ludzie żyją
bez bieżącej wody, prądu... To
szokujące.
Na pewno skosztowałeś
lokalnej kuchni. Co możesz
powiedzieć o tamtejszych
potrawach?
- Oczywiście, skosztowałem lokalnej kuchni. Jest ona
oparta głównie na rybach
i owocach morza. Ponadto
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mają tu przepyszne owoce
tropikalne: arbuzy, mango,
banany, papaje, ananasy. Są
słodkie i soczyste. U nas w
Polsce jest dostęp do tych
owoców, jednak ich smak to
zupełnie coś innego. Pod tym
kątem pozostaję jednak wiernym tradycjonalistą – tęsknię
za rodzimą kuchnią. Po miesiącu przebywania w Angoli
marzę o zwyczajnym, polskim
obiedzie. Rosół, schabowy,
ziemniaczki, surówka… Marzenie! (śmiech)
Jesteś w Afryce sam, bez
żony i dwójki dzieci. Jak
radzisz sobie bez rodziny?
- Jest to ciężka próba dla
mnie i dla mojej rodziny.
Jestem daleko, tęsknię za
nimi, ale pozostajemy w stałym kontakcie. Rozmawiamy
online, widzimy się przez
kamerę, na razie musi to
nam wystarczyć, ale wierzę, że ta rozłąka nas tylko
umocni! Jestem tu również
dla nich. Żona niedługo mnie
odwiedzi, z czego bardzo się
cieszę. Moi synowie są zbyt
młodzi na tak daleką podróż,
ale ja również planuję urlop
w Polsce. Wtedy się zobaczymy. Na szczęście cały nadzór
budowy oraz pozostali pracownicy administracyjni są z
Polski, to bardzo ułatwia mi
funkcjonowanie, nie czuję
się tak samotny, wzajemnie
się wspieramy. Każdy z nas
za kimś tęskni.
Najpopularniejszym sportem w Angoli jest koszykówka, co poniekąd łączy
się z twoimi zainteresowaniami. W Polsce na co dzień
mieszkasz w Bydgoszczy,
ale pochodzisz z Wałbrzycha i to poczynania koszykarskiego Górnika śledzisz
bardzo dokładnie. Oglądasz
każdy mecz, nawet w dalekiej Afryce. Skąd w tobie,
pomimo odległości, takie
oddanie biało-niebieskim
barwom?
- Mając 12 lat pierwszy raz
poszedłem na mecz do wałbrzyskiego OSiR-u, na słynne
balkony. To jest coś, czego się
nie zapomina. Nie przeżyłem
w życiu takiej bliskości z moim
miastem. Dziś jestem daleko,
ale Górnik jest w moim sercu.
Radość sprawia mi bycie razem z nim. Znam chłopaków
i jestem z nimi na dobre i złe.
Wałbrzych to moje miasto,
gdzie mieszka moja mama
i zawsze wracam tam jak
do siebie. Dzieci odwiedzają
babcię i marzę, by i oni kiedyś
pokochali biało-niebieskie
barwy.
Rozmawiał Dominik Hołda
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Pomagają ludziom
wrócić „do żywych”

» Nawet jeśli niektórzy wypadli poza nawias życia
społecznego, nie wolno pozwolić, by tam pozostali na dłużej

W Jedlinie-Zdroju nie zostawiają potrzebujących na lodzie.
W mieście realizowane są dwa
projekty, które mają pomóc
tym gorzej radzącym sobie.
Oczywiście oba dofinansowane ze środków UE. Dlaczego

oczywiście? Ponieważ często
właśnie dzięki pieniądzom z
Brukseli udaje się wesprzeć
ludzi po cichu wycofujących się
z życia społecznego.
Ośrodek pomocy społecznej
wziął się za aktywizację 25

mieszkańców w takim wieku,
że mogliby z powodzeniem
znaleźć zatrudnienie. Trzeba
im tylko pokazać drogę, jak to
zrobić. Udział w projekcie biorą
zarówno osoby niepełnosprawne, bierne zawodowo,

jak i zagrożone wykluczeniem
społecznym i ubóstwem. Odbywają m.in. warsztaty
kompetencji społecznych,
udzielane są im porady. Objęci są doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy.
Podnoszą swoje kwalifikacje,
odbywają praktyki i staże,
a także szkolenia. Wszystko
po to, by móc na nowo zaistnieć na rynku pracy. Rodzaje
i formy wsparcia zostały indywidualnie dopasowane do
potrzeb uczestników na podstawie wcześniejszych diagnoz – psychologicznej oraz

zawodowej. Projekt potrwa do
końca lutego przyszłego roku.
Ale to nie jedyne działania prowadzone dla potrzebujących w Jedlinie-Zdroju.
Drugim pomysłem na reintegrację zawodową i społeczną jest projekt „Sprawni
i gotowi do pracy”. W tym
przypadku chodzi o 30 osób z
niepełnosprawnością intelektualną, również zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Tu mamy do
czynienia z indywidualną pomocą w oparciu o umowy na
wzór kontraktu socjalnego.

Czyli treningi kompetencji,
usamodzielniania się i autoprezentacji. Indywidualne
poradnictwo psychologiczne.
Część osób odbędzie także
praktyki zawodowe. Wszyscy
spotkają się ze specjalistami,
odwiedzą firmy, porozmawiają z pracodawcami.
W gminie robią wszystko,
żeby wesprzeć tych, którzy
chcą znaleźć zatrudnienie i
powrócić do normalności. Kluczowe jest tu słowo „chcą”,
bo to od samych uczestników
projektów dużo zależy…
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Pracujecie, jesteście zdrowi, nie macie większych zmartwień? I niech tak zostanie jak najdłużej. Musicie jednak wiedzieć, że inni nie mają
tyle szczęścia. O ludzi bez pracy, ubogich i wykluczonych społecznie, często z niepełnosprawnością intelektualną, trzeba szczególnie zadbać.
By mogli wrócić do normalności.

Pszczoły zasiedlą parki
Pszczoły murarki – 400 uśpionych kokonów – niebawem trafi do szczawieńskich budek dla owadów
zlokalizowanych w parkach miejskich.

pszczoły murarki, które wkrótce
trafią do parków: Szwedzkiego i
Zdrojowego
Nie trzeba wspominać o zaletach
pszczół, ale chyba nie zaszkodzi

przypomnieć. Skutecznie
i z wysoką efektywnością
zapylają kwiaty – w efekcie
uzyskujemy dużo obfitsze
plony, są gatunkiem wiosennym – aktywnie funkcjonują
w ciepłych miesiącach, a w
okresie przekwitania kwiatów przechodzą w stan spoczynku, obecność człowieka
jest im absolutnie obojętna
– nie wykazują agresji wo-

bec ludzi, nawet przy bliskim
kontakcie, zasięg poszukiwań pokarmu ograniczają
do zaledwie 300 metrów,
dlatego warto zapewnić im
pożywienie w zasięgu budek, w których żyją, bardzo
mocno przywiązują się do
miejsca, w którym wczesną
wiosną „wygryzają się” z
kokonu po zimowaniu.

»» Nie
obojętni na
ludzkąemerytowany
krzywdę. Bądźmy solidarni
Tak bądźmy
po metamorfozie
wygląda
wuefista z Wałbrzycha. Po prostu Fit_oldboy

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Burmistr z Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk, jego zastępca
Marek Ćmikiewicz, szef RM Adam
Motyka i ogrodnik miejski Maciej Prędkowski zaprezentowali
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SCB

Świdnica mocno wspiera
Osoby, które chcą udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy
proszone są o kontakt z Centrum Organizacji Pozarządowych w Świdnicy pod numerami telefonów: 74/856 29 97
i 74/856 29 96. Wolontariusze obsługujący infolinię będą
również udzielać informacji o aktualnych potrzebach. Dary
dla uchodźców można przynosić do COP w godz. 8:0024:00, również w weekend. W tej chwili potrzebne są przede
wszystkim nowe rzeczy. Prosimy je dostarczać na ul. Długą
33. Za głównym wejściem do budynku znajdują się odpowiednie pojemniki. Aktualnie nie trzeba ubrań. Potrzebne
są: koce, śpiwory, poduszki, pościel, środki higieny osobistej
(mydło, szampon, pasta do zębów, ręczniki). Mile widziana
jest również żywność trwała (puszki, pudełka, płatki, herbata,
kawa, konserwy). Uruchomiony został również specjalny e-mail: dlaukrainy@um.swidnica.pl. Można tu zgłaszać chęć
udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, ale także zwrócić
się z prośbą o otrzymanie pomocy.

WAŁBRZYCH

Solidarni z Ukrainą
Mieszkańcy regionu wałbrzyskiego zebrali się w ostatnią sobotę
na placu Magistrackim, by wyrazić swój zdecydowany sprzeciw
wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Wojna jest gdzie indziej.
Żyliśmy w tym przekonaniu
przez dziesięciolecia. Nie zaprzątaliśmy sobie nią głowy,
choć byliśmy świadomi, że
konflikty zbrojne regularnie




wybuchają na odległych szerokościach geograficznych.
Tym razem ludzkie cierpienie
jest tuż za rogiem, za naszą
wschodnią granicą. Koszmar
stał się wyczuwalny, nama-

calny i słyszalny. 24 lutego
Rosja zaatakowała Ukrainę
z powietrza, morza i lądu.
Wojska Władimira Putina
ostrzeliwują Kijów, który odpiera ataki bohaterstwem

swoich synów i córek. Bomby
wybuchają także w innych
aglomeracjach, bliżej polskiej
granicy. Zagrożony jest Lwów,
niebezpiecznie jest w Łucku,
syreny alarmowe słychać w
Równym.
W tym tragicznym czasie
Ukraińcy potrzebują naszej
pomocy. Polski rząd otwiera
granice, jest gotowy na przyjęcie fali uchodźców. Pomagają lokalne samorządy, wspieramy także i my. - Jesteśmy
świadkami niesprowokowanej agresji na suwerenny kraj.
Kraj, który znamy i lubimy.
Wspieramy naród ukraiński,
wspieramy bliski nam Borysław. Niech żyje wolna i

suwerenna Ukraina – to słowa
prezydenta Wałbrzycha, Romana Szełemeja, zamieszczone kilka dni temu w mediach
społecznościowych. Ukraińcy i
Ukrainki są nierozerwalną częścią naszej tkanki społecznej.
Są znajomymi ze studiów, kierowcami miejskich autobusów
i korporacji taksówkarskich,
pracują z nami ramię w ramię
w halach produkcyjnych, na
budowach, czy też w biurach. Na placu Magistrackim
były ich dziesiątki. Dzielili się
swoimi poruszającymi historiami. Do Wałbrzycha trafili z
ogarniętego wojną Donbasu,
czy też z zajętego przez Rosję
Krymu. W sobotę wraz z Polakami dzierżyli w dłoniach
flagi i antywojenne hasła.
Akompaniamentem dla zgromadzonych były hymny obu
państw. Dla wielu Ukraińców
Polska stała się drugim domem, gdzie czują się dobrze.
Ich rodacy w bombardowanej
ojczyźnie potrzebują jednak
wsparcia.

Możemy im pomóc. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu organizuje
zbiórkę najpotrzebniejszych
produktów. W swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 1
(poniedziałek-piątek 7:3015:30) przyjmuje koce, materace, pościele, śpiwory,
karimaty, środki higieniczne,
mleko w proszku i długoterminowe produkty żywnościowe. Zbiórki organizują
także Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej (ul. Przemysłowa 16),
Stowarzyszenie „Ukraina-Wałbrzych”, kluby sportowe
podczas swoich meczów
(koszykarski Górnik Trans.eu
Wałbrzych), a także każda
szkoła na terenie miasta.
Uczniowie polskich szkół
tłumnie przybyli na sobotni wiec, a niebiesko-żółte
elementy na ich strojach
symbolizowały zjednoczenie
z sąsiadami. Nie bądźmy
obojętni na ludzką krzywdę.
Bądźmy solidarni.
Dominik Hołda

REKLAMA

Fot. Dominik Hołda

KaR
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Fot. użyczone (Dialog Współpraca Działanie)

» - To nasza kolejna inwestycja realizowana w Mieroszowie – mówi Władysław Niemas
(z prawej), prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kamienna Góra

MIEROSZÓW

Tu warto zamieszkać

Jeszcze chwila cierpliwości, a w samym centrum Mieroszowa oddany zostanie do
użytku nowy budynek. – Powiat wałbrzyski to atrakcyjne miejsce. Zależy nam na
tym, aby przyciągać nowych mieszkańców, ale także zatrzymać tych, którzy myślą o wyjeździe – mówi Jarosław Buzarewicz, radny powiatu wałbrzyskiego.

Żeby zrealizować te plany, potrzebne są duże inwestycje – choćby drogowe

i właśnie mieszkaniowe. Po
co ludzie mają wyjeżdżać,
skoro tu na miejscu znajdą

dobre warunki do życia.
Tu mogą płacić podatki,
robić zakupy, korzystać z

usług napędzając lokalną gospodarkę. Czyż nie
o to chodzi?

JEDLINA-ZDRÓJ

Popatrzcie w różny
sposób na kobietę

Ogromny wpływ na atrakcyjność powiatu mają inwestycje planowane przez po-

szczególne gminy, szczególnie
te mieszkaniowe. Świetnym
przykładem jest budowa
mieszkań w Mieroszowie.
Lokale przeznaczone będą na
wynajem. Inwestycja ma się
zakończyć w trzecim kwartale tego roku. O mieszkania
jednak już teraz możecie się
ubiegać w Urzędzie Miejskim
w Mieroszowie albo podpytajcie o warunki w kamiennogórskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. TBS
jest bowiem inwestorem, zarządcą domu, zaś Mieroszów
jednym ze współwłaścicieli
Towarzystwa.
- W samym centrum miejscowości powstaje elegancki
budynek pasujący do zabudowań Rynku. Standard nieruchomości będzie wysoki
– centralne ogrzewanie, wentylacja, gustowne wykończenia. Na parterze dodatkowo
powstanie miejsce na lokal
usługowy – mówi Władysław
Niemas, prezes Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
Kamienna Góra, które podobny budynek zamierza postawić także w Jedlinie-Zdroju.
– Takie projekty cieszą, bo
bezpośrednio wpływają na
rozwój poszczególnych gmin,
a tym samym całego powiatu
wałbrzyskiego – przyznaje
Jarosław Buzarewicz z klubu
radnych Dialog Współpraca
Działanie.
Red

» Wystawę „Forma a osobowość” można
oglądać w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Skąd w ogóle pomysł na taką
wystawę? To proste, artysta chciał
w ten sposób uczcić okrągłą, bo 10
rocznicę Art Café pod Pretekstem w
Wałbrzychu. Jak to najlepiej zrobić,
jak nie przez wyjątkowe prace?!
– Stworzyłem ceramiczne torsy i
poprosiłem artystów, którzy wcześniej wystawiali swoje prace w tej
kawiarni, aby spróbowali zmierzyć
się z nowym tworzywem, jakim jest
porcelana i przenieśli swoje przemyślenia oraz techniki na to tworzywo –
opowiada Ryszard Klimas. Na odzew
nie musiał długo czekać. Reakcja była

niemal natychmiastowa, ponieważ
w krótkim czasie powstało piętnaście
prac piętnaściorga artystów, którzy
stworzyli je za pomocą piętnastu
różnych technik. Oprócz Ryszarda
Klimasa swoje propozycje przygotowali: Paulina Brzezińska, Adam Eksterowicz, Estera Grabarczyk, Andrzej
Heller, Joanna Kostrzewska, Barbara
M. Malinowska, Agnieszka Agu
Malinowska, Mirosław Maciejewski,
Iwona Ostrowska-Klimas, Radosław
Osiński Czk, Karolina Oschia Zalas,
Waldi Saren, Marzena Zdun oraz Jan
Walkowiak.

Wprawdzie jesteśmy już po wernisażu wystawy, ale nie martwcie
się, jeśli nie dotarliście na miejsce
i nie spotkaliście się z artystami.
Wprawdzie przeszedł wam koło nosa
występ młodego i utalentowanego
saksofonisty Macieja Henkla, który
zaprezentował m.in. „La vie en rose”
Edith Piaf, „Autumn Leaves” Józefa
Cosmy czy „My favourite things”
Julie Andrews, ale nic nie stoi na
przeszkodzie, byście mogli zobaczyć
wykonane prace. Wystawę można
oglądać w każdy wtorek w godz.
16:30-18:30. Wstęp jest bezpłatny.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Pomoże wam w tym Ryszard Klimas. Postać nietuzinkowa. To właśnie ten artysta-ceramik jest pomysłodawcą wystawy o tajemniczym
tytule „Forma a osobowość”. Można ją zobaczyć w Centrum Kultury
w Jedlinie-Zdroju.

Przy okazji wernisażu w jedlińskim
centrum kultury uruchomiono salę
wystawienniczą, która będzie funkcjonowała w tzw. trybie ciągłym.

Na początek eksponaty mają być
zmieniane co półtora lub góra dwa
miesiące.
Red
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Banku Inwestycyjnego – mówi prezydent
Roman Szełemej.
Budynek przy ulicy Kościelnej ma długą, bo
100-letnią historię. Powstaną tu mieszkania komuKolejne miejskie budynki nabierają nowego wyglądu. Kończy się nalne o wysokim standardzie, z windami, z fotowolm.in. gruntowna modernizacja kamienic przy ul. Zajączka 7 i 8. taiką. Znajdą tu swój kąt zarówno osoby zdrowe,
Łącznie powstanie tu 19 komfortowych i praktycznie nowych miesz- jak i niepełnosprawne. Powstanie tam 7 mieszkań.
Remont ma zakończyć się jesienią tego roku.
kań komunalnych. Ale to nie wszystko.
Przypomnijmy, że ulica Kościelna to jest
- Rok po roku kolejne stare kamienice zlo- kliwej ulicy Kościelnej, gdzie trwa gruntowna trakt między kościołem pw. Świętych Aniołów
kalizowane w ścisłym centrum Wałbrzycha modernizacja budynku 6a. Remont współfi- Stróżów a kościołem pw. Świętego Zbawiciela.
SCB
odzyskują dawny blask. Tak jest m.in. na uro- nansowany jest ze środków Europejskiego

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

Odnawiają kamienice

GŁUSZYCA

Nie, nie to ostatnie, bo
wiadomo, że jak się coś
organizuje po raz 10, to
musi być wartościowe i
podobać się ludziom. I to
bardzo. Pisząc o strzale w
dziesiątkę mamy na myśli
pierwszą edycję Sudeckiej

Żylety, gdy wszystko dopiero
raczkowało.
Zimą, gdy wokół Głuszycy
pojawiają się tłumy piechurów,
przeważnie jest lód, śnieg, błoto, strome podejścia i równie
strome zejścia, walka z bólem
i zmęczeniem na wielokilome-

trowej trasie. Tak jest po prostu
na Sudeckiej Żylecie, z którą w
tym roku postanowiło zmierzyć
się 603 śmiałków z całej Polski.
Na pokonanie dystansu o długości ponad 55 km z prawie
3000 metrami przewyższeń
uczestnicy maratonu mieli

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Wjeżdżasz i... rządzisz
Tak sobie sparafrazowaliśmy reklamę pewnej sieci komórkowej w odniesieniu do tego, co wkrótce czeka amatorów ruchu na świeżym powietrzu w Szczawnie-Zdroju.
Do końca tego roku w uzdrowisku powstaną rodzinne
trasy rowerowe, szlaki dla piechurów oraz ścieżki dla
narciarzy biegowych. A niedaleko miejsca obsługi turystów otwarta zostanie wypożyczalnia rowerów.
Uff, choć czekających
wszystkich nowości w
Szczawnie-Zdroju jest od
zatrzęsienia, nam udało się
o wszystkich wspomnieć w
krótkim wstępie. Teraz czas
na rozwinięcie.
Miejsce obsługi turystów
powstaje za starym basenem.
Przestronny parking z wiatą
turystyczną, tablicami infor-

macyjnymi, gdzie będzie można stanąć nie tylko „osobówką”, ale także kamperem. Rzut
kamieniem od MOT-u otwarta
zostanie wypożyczalnia rowerów, która zostanie wybudowana na terenie kompleksu
oświatowo-sportowego przy
ul. Spacerowej. Tam wypożyczycie nie tylko tradycyjnego
„górala”, ale również rowery

elektryczne oraz przyczepkę
dla malucha. Zapytacie, po co
to wszystko?
Żeby przyciągnąć do uzdrowiska całe rodziny, by dorośli
ze swoimi pociechami mogli
spędzić czas na świeżym
powietrzu. Korzystając z nowych ścieżek rowerowych,
szlaków do nordic walking,
traktów do terenoterapii

» Ponad 600 piechurów wyruszyło na trasę 10. Sudeckiej Żylety

ustalony limit czasu wynoszący 18 godzin. Na pozór sporo,
ale wierzcie nam, to wcale nie
jest tak dużo. O czym świadczy
fakt, że „w czasie” zameldowało się 447 piechurów.
Tu warto wspomnieć, że w
szczytowych partiach gór na
trasie miejscami zalegała głęboka warstwa śniegu sięgająca nawet po kolana, oprócz
tego wielokrotnie trzeba było
pokonać oblodzone lub błotniste odcinki. Na uczestników
lub w przyszłą zimę z tras
do narciarstwa biegowego,
które zaprowadzą was na
Wzgórze Gedymina. Wszystkie wspomniane ścieżki i
szlaki zostaną wytyczone
na już istniejących drogach,
głównie miejskich lub po terenach parkowych i leśnych.
Ze Szczawna będziecie mogli
wyruszyć – na nogach lub rowerem – w kierunku masywu
Chełmca, Wzgórza Gedymina
lub przejechać się po mieście i zwiedzić szczawieńskie
obiekty i parki. Łączna długość tras ma mieć ok. 40 km.
Niektóre z nich będą się rzecz
jasna pokrywać, ale oplotą
miasto dość szczelnie.
Turysta przyjeżdżając do
Szczawna będzie mógł wybrać
konkretną trasę, jej stopień
trudności i razem z najbliższymi miło i aktywnie spędzić
czas na świeżym powietrzu.
Korzystając ot choćby z rodzinnych tras rowerowych.
Red

czekały cztery punkty kontrolne, m.in. przy Podziemnym
Mieście Osówka oraz punkt
żywieniowy na Kamykach w
Głuszycy Górnej. Zmęczenie
to jedno, ale jakie widoki mieli
wędrowcy ze szczytów Gór
Kamiennych, Sowich i Wałbrzyskich. Przypomnijmy, że
nikt tu się nie ściga, a ważne
jest samo ukończenie marszu,
ale wspomnijmy, że pierwszy
dystans 55 km przeszedł Radosław Dobosz z Głuszycy, z

kolei pierwszą kobietą, która
ukończyła Sudecką Żyletę,
była Agata Więckowiak.
Organizatorem wydarzenia
było Centrum Kultury-Miejska
Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Oczywiście maraton
nigdy by się nie odbył, gdyby
nie mnóstwo ludzi zaangażowanych w jego organizację,
instytucji, sponsorów oraz
wolontariuszy. To im trzeba
się pokłonić za wkład pracy.
Red

» Jeszcze w tym roku w Szczawnie powstanie ok. 40 km tras
dla rowerzystów, piechurów, a nawet narciarzy

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

O takich wydarzeniach aż chce się pisać. I wyszukiwać słowa, żeby w jak najbardziej oryginalny sposób pochwalić organizatorów i samych
uczestników. Ale dobra, tym razem z racji tego,
że była to jubileuszowa edycja Sudeckiej Żylety,
napiszmy mało odkrywczo, że wydarzenie okazało się strzałem w dziesiątkę.

Fot. użyczone (UM Głuszyca/foto-adamczyk.pl)

Żyleta trafiona
w dziesiątkę
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Fot. użyczone (ZSS)

» Kilka szkół średnich w
powiecie świdnickim
doczeka się wreszcie
remontów

POWIAT ŚWIDNICKI

Zabierają się za szkoły
Znany jest już szczegółowy plan inwestycji w szkołach podlegających powiatowi
świdnickiemu. Temat może nie jest porywający, ale społeczności szkolne czekały na te wieści od dawna. Dodajmy, bardzo dobre wieści.
Jakie inwestycje w
szkołach podległych
powiatowi świdnickie-

mu w bieżącym roku
planuje przeprowadzić
samor ząd? Jakie kwoty

przeznaczone zostaną
na te cele? Karty zostały
rozdane.

STRZEGOM

Bohaterscy
mundurowi

- Priorytetem pozostaje
dokończenie inwestycji pod
nazwą „Termomodernizacja

budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
– II etap” rozpoczętej w

na duże zadymienie, ogień,
a także gorące powietrze
wydobywające się z wnętrza
i szybko na kolanach weszli
do środka. W jednym z pomieszczeń znaleźli leżącego
na podłodze mężczyznę, na
którym paliła się już odzież.
Policjanci nie zważali na swoje bezpieczeństwo, instynktownie zaczęli działać. Ugasili
mężczyznę i szybko wynieśli
76-latka na zewnątrz da-

Fot. użyczone (KPP w Strzegomiu)

reakcja była natychmiastowa,
bo niezależnie od powiadomienia o sytuacji strażaków,
na miejsce skierował szybko
policyjny patrol.
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Strzegomiu st.
sierż. Piotr Wroński oraz sierż.
Patryk Dolecki, jako pierwsi
dotarli na miejsce zdarzenia.
Wiedząc od mieszkańców, że
życie jednego z lokatorów
jest zagrożone, nie zważali

KaR

» Policjanci uratowali życie 76-latkowi

W jednej z wielu starych kamienic w Strzegomiu wybuchł pożar. Do tragedii brakowało bardzo niewiele. Na
szczęście policjanci spisali się na medal. Uratowali życie starszemu mężczyźnie.
Spokojne popołudnie w
małym miasteczku przerwał
gwałtowny i intensywny
dźwięk syren alarmowych i
ostrzegawczych. Przez miasto
mknęły wozy strażackie.16
lutego tuż po godzinie 16:00
dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy otrzymał bowiem zgłoszenie o
pożarze jednego z mieszkań
w budynku wielorodzinnym
na terenie Strzegomia. Jego

poprzednim roku. W ramach
prac planowane jest wykonanie kompletnej sieciowej
instalacji fotowoltaicznej
oraz dalszy etap termomodernizacji budynku. Koszt
prac ma wynieść około miliona złotych – informuje
rzecznik starostwa powiatowego w Świdnicy, Piotr
Dębek.
W 2022 roku planowana
jest także modernizacja kotłowni w budynku Zespołu
Szkół w Strzegomiu, modernizacja kotłowni w Zespole
Szkół Budowlano-Elektrycznych, termomodernizacja
budynku głównego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w
Świdnicy (I etap) oraz przebudowa budynku głównego
III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. W planach jest także wykonanie
dokumentacji projektowej
dla dwóch inwestycji: termomodernizacja budynku
głównego Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Świdnicy
i modernizacja kotłowni w
tej samej placówce mieszczącej się przy ul. Pionierów
Ziemi Świdnickiej 10. Całość
prac pochłonąć ma kwotę
blisko 5 mln zł. W ramach
prac termomodernizacyjnych dokończona ma zostać
również inwestycja w Zespole Placówek w Bystrzycy
Górnej.

leko od płomieni i gęstego
zadymienia. Dzięki temu został niezwłocznie przekazany
pod opiekę załogi lotniczego
pogotowia ratunkowego i

przetransportowany do świdnickiego szpitala. Mężczyzna
przeżył. Działający na miejscu funkcjonariusze straży
pożarnej, przeprowadzili

ewakuację mieszkańców, a
następnie przeprowadzili
czynności związane z gaszeniem pożaru.
KaR

ŚWIEBODZICE

Zaangażowani i docenieni!
Złote Godło QI 2021 przyznane zostało Świebodzicom. To już drugi raz! Nic tylko przyklasnąć i cieszyć się z takiego wyróżnienia.

- Po raz drugi kapituła konkursowa
złożona z niezależnych ekspertów
doceniła nasze miasto, przyznając mu
prestiżowy tytuł laureata oraz Złote
Godło QI 2021 w kategorii QI Services

za usługi i inicjatywy gminy pod hasłem „Zaangażowane Świebodzice”
– informuje burmistrz Paweł Ozga.
Tym razem Kapituła Programu
doceniła ogromne zaangażowanie

mieszkańców, władz miasta
i przedstawicieli organizacji
pozarządowych wkładane
we wszystkie podejmowane
przez nich działania społeczne,
charytatywne, prozdrowotne
i ekologiczne. Wdrażanie i
promowanie idei jakości we
wszystkich aspektach działalności miasta zostało dostrzeżone i nagrodzone przez
komisję konkursową, która

ŚWIDNICA

Spał w fontannie,
pomocy odmówił

przyznała gminie tytuł laureata w kategorii QI Services za
usługi i inicjatywy pod hasłem
„Zaangażowane Świebodzice”.
Najwyższa Jakość Quality
International jest największym, ponadbranżowym
konkursem projakościowym
w Polsce, skupiającym wokół idei zarządzania jakością
przedstawicieli firm i samoKaR
rządów.
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» Bezdomny postanowił przespać
się w niecce fontanny

informację dyżurnemu Straży
Miejskiej w Świdnicy. Po kilku
minutach funkcjonariusze
byli już na miejscu. W niecce
fontanny zastali śpiącego już
w najlepsze Damiana S.
Mężczyzna ten jest bezdomny, pochodzi z powiatu
jaworskiego i wielokrotnie był karany sądownie
w związku z naruszaniem
prawa. Spraw z nim w roli
głównej nie zdołamy policzyć nawet na palcach obu

ŻARÓW

Hojni jak
mało kto
Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla
pacjentów oczekujących na zabieg
chirurgiczny, ofiar wypadków. Każda kropla jest na wagę życia. W Żarowie wiedzą to doskonale.
W powiecie świdnickim
odbyła się kolejna zbiórka.
Tym razem w Żarowie oddano ponad 15 litrów krwi
podczas pierwszej w tym

roku akcji krwiodawstwa,
zorganizowanej przez żarowski klub Honorowych
Dawców Krwi oraz Regionalne Centrum Krwiodaw-

rąk. Ze względu na notoryczne nadużywanie alkoholu
nie może zostać umieszczony
w schronisku dla bezdomnych, nigdy nie był też zainteresowany jakąkolwiek
pomocą ze strony strażników
i pracowników świdnickiego
MOPS. Damian S. został
umieszczony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie
Zatrzymań. Za swój czyn kolejny raz będzie odpowiadał
przed Sądem Rejonowym w
stwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu. Żarowianie po
raz kolejny podzielili się tym
cennym darem, a w walentynkowej zbiórce wzięły
udział 34 osoby.
- Warto oddawać krew, w
ten sposób możemy uratować
życie drugiemu człowiekowi. Krew oddaję już 36 lat,
a łącznie oddałem ponad
80 litrów tego życiodajnego
płynu. Zachęcam naszych
mieszkańców do udziału w
takich akcjach, to nic nie boli,
a znaczy naprawdę wiele
– mówił Robert Bąkowski,
mieszkaniec Żarowa.
Kolejna okazja, aby znów
podzielić się życiodajnym
płynem w Żarowie, już w
kwietniu!
- Honorowe krwiodawstwo
jest niezwykle piękną i szlachetną ideą. To wyraz bezinteresownej pomocy, a także
nadzieja dla ludzi potrzebują-

Świdnicy. Zapewne trafi tam
jeszcze nie raz i nie dwa.
To nie jest tak, że u nas
nikt nie pomaga bezdom-

nym. Robią to gminy oraz
powiaty, liczne organizacje
pozarządowe. Są noclegownie, ogrzewalnie, schroniska.

Są jadłodajnie oraz magazyny
z ubraniami. Trzeba tylko tej
pomocy chcieć...
KaR

» Podczas pierwszej w tym roku zbiórki w Żarowie
oddano ponad 15 litrów krwi

Fot. użyczone (Magdalena Pawlik)

Kilka dni temu tuż po
godzinie 20:00 operator
monitoringu wizyjnego w
Świdnicy zwrócił uwagę na
mężczyznę, który chwiejnym krokiem przemierzał
Rynek. Po chwili wspiął się
na fontannę i zniknął w jej
wnętrzu… Choć o tej porze
roku w fontannach nie ma
wody, utopienie się czy też
zachłyśnięcie wodą w grę nie
wchodziły, operator monitoringu natychmiast przekazał

Fot. użyczone (monitoring miejski)

Odmawiają przyjęcia pomocy, bo nie mogliby
pić alkoholu. Bezdomni często rezygnują ze
wsparcia, oferowanego przez strażników miejskich, ze względu na rygory panujące w noclegowniach i ogrzewalniach.

cych i chorych. To nieocenione
wsparcie dla wszystkich, którzy walczą o zdrowie. Dlatego
dar od naszych krwiodawców
jest bezcenny w każdym znaczeniu – medycznym, społecznym i ludzkim – mówił

Czesław Giemza, prezes klubu
Honorowych Dawców Krwi w
Żarowie.
W minionym roku żarowski klub HDK zorganizował
6 zbiórek, podczas których
uzbierano prawie 100 litrów

krwi. Tym bezcennym darem
dzielili się nie tylko aktywni krwiodawcy, ale również
mieszkańcy, którzy po raz
pierwszy wzięli udział w takiej
akcji.
KaR
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» Pokaz gimnastyczny podczas otwarcia obiektu
sportowego, prowadzony pod kierunkiem nauczycielki
wychowania fizycznego Marty Gaweł (01.06.1968 r.)

Jak Korczakowi nadano sztandar
W roku szkolnym 1967/68 w Szkole Podstawowej nr 32 im. Janusza Korczaka na Piaskowej Górze
oddano do użytku gabinet, w którym wizyta u większości uczniów wywoływała co najmniej gęsią
skórkę. Gabinet dentystyczny. Brrr. Oprócz uczniów „Trzydziestki dwójki” w gabinecie przyjmowano
również uczniów szkoły nr 29.
Ważnym wydarzeniem w
historii szkoły było otwarcie
przyszkolnego obiektu spor-

towego. Uroczystość odbyła
się w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka

» Dyrektor Adela Szeles przekazuje młodzieży
sztandar szkoły (28.10.1974 r.)

w dniu 1 czerwca 1968 roku.
Jego budowę rozpoczęto kilka lat wcześniej. Pod koniec

1966 roku lokalna praca informowała: „Placówka ta buduje
dla swych 1050 dzieci boisko
szkolne o wymiarach 46x23
m i powierzchni 1035 m. kw.
Dla boiska tego przewidziano
nawierzchnię asfaltową, co
znakomicie ułatwi zamianę
jego płyty w lodowisko nawet
przy nieznacznym mrozie.
(...) Przede wszystkim zdobyto kamień tzw. tłuczeń na
podbudowę (...). W czynie
społecznym i przy pomocy
zakładów opiekuńczych wykonano większość prac ziemnych i przygotowuje się nawet
oświetlenie terenu. Na tym
kończą się możliwości szkoły,
ale nie kończy się budowa boiska, bowiem teraz musi nastąpić akt ostatni i najważniejszy – wylanie idealnie równej
i gładkiej płyty asfaltowej”.
Zadanie to mogło zrealizować

tylko jedno z dwóch wałbrzyskich przedsiębiorstw: Miejska
Służba Drogowa albo WPBP
nr 2 na Piaskowej Górze.

Dla boiska przewidziano nawierzchnię asfaltową, co znakomicie
ułatwi zamianę jego
płyty w lodowisko nawet przy nieznacznym
mrozie
Na dokończenie budowy szkoła miała 100 tys. zł pochodzących z funduszu społecznego,
które należało wykorzystać
do końca 1966 roku, aby nie
przepadły. Budowę obiektu
sportowego udało się dokończyć. Uroczystość jego
otwarcia rozpoczął niejaki
Żug, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego i Komitetu

Budowy Obiektu Sportowego. Później uczennice pod
kierunkiem nauczycielki wychowania fizycznego Marty
Gaweł zaprezentowały pokaz
gimnastyczny, zaproszonym
gościom wręczono kwiaty, a
uroczystość umilał chór dyrygowany przez Anielę Trzepałę.
Pod koniec na nowym boisku
rozegrano mecz, a przybyłych
gości poczęstowano lampką
wina.
W trakcie wakacji 1968 roku
w budynku szkoły mieściła się
kolonia. Rok szkolny 1968/69
ze względu na sporą liczbę
uczniów wymagał dużego
wysiłku nauczycieli i dobrej
organizacji kierownictwa. Nauka odbywała się na 3 zmiany.
Grono zasiliło kilku nowych
nauczycieli. Kolejny rok szkolny (1969/70) rozpoczął się
2 września. Oddajmy głos
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Pierwszy hymn Szkoły Podstawowej nr 32

» Doktor Nowińska leczy małą pacjentkę w gabinecie stomatologicznym (1967 r.)

1.W starym Wałbrzychu, stare ulice
Mieszka tu baśń i legenda
Obok zaś rosną młode dzielnice
Uśmiech wędruje po piętrach.
Refren
Piaskowa Góra naszą dzielnicą,
którą kochamy najwięcej,
Tu się uczymy, tu się bawimy
Tu zakładamy zieleńce.

2.Tu ojciec górnik, stary weteran
Kilofem rwie bryły z ziemi
Z bogactwa tego słynie nasz Wałbrzych
I my się bardzo cieszymy.
3.Do szkoły chodzę pięknej i nowej,
Imienia Janusza Korczaka
Który ukochał dzieci i zginął
Śmiercią męczeńską i z pieśnią.

kronikarzowi: „Punktualnie o
godz. 8.00 kierownik szkoły,
p. Polesiuk, powitał wszystkich zebranych – nauczycieli
i uczniów. Była to szczególna
uroczystość dla naszych najmłodszych pierwszoklasistów,
których jest setka. W tym roku
grono liczy 27 osób. W liczbie
tej są dwie wychowawczynie
świetlicy. Warunki pracy poprawiły się, ponieważ duża
liczba dzieci odeszła do nowo
otwartej Szkoły Podstawowej
nr 37. Uczymy się w klasopracowniach i gabinetach. Część
pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę zamieniono
na czytelnię, w której w razie
potrzeby odbywają się projekcje filmów”. W tamtym czasie
szkolna biblioteka liczyła 4367
tomów.

Prawykonanie pierwszego hymnu szkoły
opracowanego przez
uczniów pod kierunkiem nauczycielki wychowania muzycznego Anieli Trzepały odbyło się w 1973 roku
W siódmym roku pracy
szkoły naukę rozpoczęło 920
uczniów, w tym 114 pierwszoklasistów. Grono pedagogiczne powiększyło się do 32
osób. Ze względu na zwiększoną ilość oddziałów (29)
w skład kierownictwa szkoły, oprócz dotychczasowego
kierownika Polesiuka i jego
zastępczyni Z. Markowskiej,
weszła nowo mianowana
zastępczyni W. Oszczęda.

W trakcie rozpoczęcia roku
szkolnego 1972/73 po raz
pierwszy w historii szkoły
przeprowadzono pasowanie
na ucznia klasy pierwszej:
„Komitet rodzicielski zakupił
dla dzieci tarcze uczniowskie
z numerem szkoły i był fundatorem poczęstunku. Przeżycie dzieci i rodziców było
ogromne, gdy pani dyrektor
Zofia Markowska dokonała
aktu mianowania i aktu pasowania. Przyszli uczniowie z
przejęciem powtarzali te słowa – Ja, uczeń klasy pierwszej
zostałem przyjęty w szeregi
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 32 im. Janusza Korczaka w
Wałbrzychu – a starsi koledzy
przypinali im pierwsze tarcze. Potem nowo mianowani
uczniowie przechodzili przez
bramki symbolizujące mówienie, pisanie, liczenie i czytanie.
Pani dyrektor przepuszczała
maluchów po odebraniu od
nich przyrzeczenia”.
3 września 1973 roku rozpoczął się kolejny rok pracy
szkoły. Zmieniło się szefostwo
placówki – kierownika Polesiuka zastąpiła dyrektor Adela
Szeles. W dniu 29 września
tego roku obchodzono święto
patrona, połączone ze złożeniem uroczystej przysięgi
przez 78 pierwszoklasistów.
W trakcie uroczystości przedstawicielka Wydziału Oświaty
Prezydium Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej Katarzyna Heilmann wręczyła dyrektor Szeles prace malarskie i
graficzne o łącznej wartości 84
tys. zł, dar wałbrzyskiego środowiska plastycznego (Bogny

Ciróg, Aleksandra Fleischera,
Zdzisława Iskry, Zbigniewa
Kobylańskiego, Anny Mikołajczyk, Andrzeja Szelesa i
Krystyny Szyk). Prace te były
zaczątkiem szkolnej galerii
sztuki współczesnej. Na zakończenie uroczystości odbyło
się prawykonanie pierwszego
hymnu szkoły opracowanego
przez uczniów pod kierunkiem
nauczycielki wychowania muzycznego Anieli Trzepały.
We wrześniu 1974 r. naukę w szkole rozpoczęło 744
uczniów, liczba nauczycieli
sięgnęła 36. Dzień 28 października 1974 zapisał się w historii
szkoły jako wielkie święto z
okazji okrągłego jubileuszu
– dziesięciu lat funkcjonowa-

nia. Jednym z 29 punktów
scenariusza uroczystości było
nadanie szkole sztandaru. Akt
nadania podpisany przez inspektora szkolnego Ryszarda
Ujmę głosił: „Uchwałą Kolegium Wydziału Oświaty i
Wychowania podjętą na posiedzeniu w dniu 28.X.1974 r.
w uznaniu dziesięcioletniego
wkładu pracy pedagogów w
dzieło socjalistycznego wychowania dzieci i młodzieży w
duchu patriotycznym, pełnego
zaangażowania w życie szkoły,
środowiska i miasta; za integrację wysiłków w tworzeniu
środowiska wychowawczego;
za wysoki stopień uspołecznienia przyznaje się Szkole
Podstawowej nr 32 im. Janu-

sza Korczaka w Wałbrzychu
prawo posiadania sztandaru
szkolnego”. Sztandar został
zaprojektowany przez artystę plastyka Andrzeja Szelesa
(prywatnie – męża dyrektor
szkoły). Ufundowali go rodzice
oraz wałbrzyskie zakłady pracy, w tym zakład opiekuńczy
szkoły – Chłodnia Składowa. W
czasie uroczystości akt nadania
odczytał zastępca inspektora
szkolnego Mieczysław Struk.
Dyrektor szkoły Adela Szeles odebrała sztandar z rąk
przewodniczącego Komitetu
Rodzicielskiego Jana Wysoczańskiego i dyrektora zakładu
opiekuńczego Stanisława Trzepały, a następnie przekazała
go młodzieży. Później zebrani
obejrzeli krótki program artystyczny poświęcony patronowi
szkoły.
Oczywiście tak jak w każdej
szkole, w czasie funkcjonowania SP 32 odbywało się w niej
wiele różnego rodzaju imprez,
uroczystości, konkursów, spotkań, ale nie sposób wymienić
ich wszystkich. Warto jednak

wspomnieć o jeszcze jednym
istotnym wydarzeniu w historii
placówki. W dniu 18 kwietnia
1978 roku Laurencja Radosz,
wieloletni inspektor Wydziału
Oświaty w Wałbrzychu, emerytowana nauczycielka, dokonała otwarcia Izby Patrona
i Tradycji Szkoły. Izbę urządzili
uczniowie klasy VII b przy czynnym współudziale nauczycielek: Barbary Małkiewicz-Swół,
Teresy Husakiewicz i Zdzisławy Czaińskiej. W wykonanie
fotografii zaangażowali się
pracownicy Trybuny Wałbrzyskiej: Andrzej Szeles i Zbigniew
Pachla. W izbie zgromadzono
eksponaty z konkursów plastycznych i literackich na temat
twórczości Janusza Korczaka,
jego książki, kroniki szkoły i
klas oraz dorobek placówki.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia
1.Kronika Szkoły Podstawowej nr 32
im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu
(tom 1 i 2)
2.Trybuna Wałbrzyska 1973, 1974
3.Gazeta Robotnicza 1974
Zdjęcia: Kronika Szkoły Podstawowej nr
32 im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu
(tom 1)

» Grupa pierwszaków z mamami i wychowawczynią Z. Knop (1970 r.)

gminny kogel-mogel

Pączki, faworki, róże karnawałowe – mieszkanki Pastuchowa wspólnie wypiekały słodkości.

Urodzony w Świdnicy, wiele lat związany z powiatem
świdnickim Marek Michalak z kolejnym wyróżnieniem.
W konkursie Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego na wybitną monografię
z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk
pokrewnych zwyciężyły dwie książki: „Szkoła
jako przestrzeń uznania” prof. Mirosławy
Dziemianowicz oraz… „Order uśmiechu –
wspólny świat dzieci i dorosłych” dra Marka
Michalaka! Członkowie kapituły podkreślili,
że obie prace „wnoszą nowe elementy do
wiedzy o teorii i praktyce wychowawczej.
Ich treści nacechowane są pasją badawczą i

Fot. użyczone (Arkadiusz Stelmach)
REKLAMA

Wesołe i pełne życia seniorki, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Fit babki” z Pastuchowa w gminie
Jaworzyna Śląska, sołtys
Danuta Stelmach i niemalże
cała Rada Sołecka wspólnie
w formie integracji zorganizowali warsztaty pieczenia
pączków, faworków, keksów i róż karnawałowych.

Sukces Michalaka

Od razu uprzedzamy wasze
pytania, było naprawdę
przepysznie.
Piękne zapachy unosiły
się po całej wsi! Był to
trening pr zed niedawnym tłustym czwartkiem.
Uczestniczki dzieliły się
swoimi wypróbowanymi
przepisami oraz doświadczeniem i nowościami.

Idealny pączek powinien
ważyć między 55 a 70 gramów, mieć od 450 do 500
kalorii, być usmażony na
smalcu. Co więcej, pączek
powinien być spłaszczony
z ładną, białą obrączką
wokół. Tak też było w Pastuchowie. Pozazdrościć,
pozazdrościć...
KaR

rzetelnością naukową. W obydwu podejmowane są istotne problemy pedagogiczne, w
tym poszanowanie podmiotowości uczestników interakcji edukacyjnych, znaczenie
dialogu i użycia własnego głosu w relacjach
społecznych. Odzwierciedlają praktyki
wychowawcze zorientowane na wartości
humanistyczne i prawa człowieka. Napisane
są z zachowaniem najwyższych wymagań
etycznych, wzorów narracyjnych i reguł
KaR
redakcyjnych”. Gratulacje!		

Fot. użyczone (Facebook Marka Michalaka)

Smacznie w Pastuchowie
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Jaworzyna w promocji Psychika to podstawa
Kolejny raz powiat świdnicki realizował program ochrony zdrowia psychicznego swoich mieszkańców.
- Działania nakierowane były na pomoc
psychologiczną, głównie dla uczniów, pedagogów oraz dyrektorów szkół – mówi Piotr
Fedorowicz, starosta świdnicki.
Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i zdalne nauczanie, a tym samym
brakiem możliwości poznania swoich rówieśników, izolację uczniów i związaną z
tym traumę, postanowiono pomóc potrzebującym nastolatkom. - W związku z tym

powiat podpisał umowy z trzema psychologami zapewniając uczniom pomoc poprzez
indywidualne konsultacje – mówi Alicja
Synowska, przewodnicząca Powiatowego
Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Z konsultacji psychologicznych skorzystało
16 uczniów, którzy byli kierowani do gabinetów przez szkolnych pedagogów. Do ich
dyspozycji było przeznaczonych 79 godzin
spotkań z psychologiem.

W Karkonoszach trwał Projekt Zima TVN
2022. Podczas eventu promowana była także gmina Jaworzyna Śląska, która wspólnie
z Zakładami Porcelany Stołowej „Karolina”
oraz Muzeum Kolejnictwa prezentowała
atrakcje i obiekty swojego pięknego regionu podczas realizowanego przez telewizję
zimowego projektu.
Wszystko to działo się w ramach promocji województwa dolnośląskiego, za

którą odpowiada urząd marszałkowski.
Atrakcje przygotowane przez gminę Jaworzyna Śląska i jej zacnych partnerów
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Turyści chętnie układali puzzle z
grafikami charakterystycznymi dla tego
miejsca i fotografowali się w specjalnej
pamiątkowej ramce z lokomotywą i nazwą miejscowości.
KaR

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Fot. użyczone (UM Jaworzyna Śląska)

Mnóstwo dobrej zabawy towarzyszyło akcji promocyjnej Jaworzyny Śląskiej w niedalekiej Szklarskiej Porębie.
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Utalentowani mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej
powalczą o główną nagrodę – 3 tys. zł. ufundowaną
przez prezydenta Wałbrzycha.
Dodatkowe nagrody to m.in.
nagranie teledysku lub filmu
promocyjnego przez Studio
PlayR Przemysława Tokarskiego, nagranie i produkcja
singla i promocja w lokalnych
mediach. W kategorii do 12
lat przewidziane są wyłącznie
nagrody rzeczowe.

Fot. użyczone (WOK/Krysia Lemańska)

» Zaskoczcie wszystkich swoim talentem

Podczas castingu możecie zaprezentować
dowolny talent i oczarować jurorów

Szukają wielkich talentów
Jeśli śpiewasz, tańczysz, grasz na instrumencie, malujesz, rzeźbisz lub w inny sposób potrafisz zaskoczyć swoimi niezwykłymi umiejętnościami, zgłoś się do konkursu „Wałbrzych ma talent”. Właśnie rusza jego kolejna edycja.
Poszukiwane są uzdolnione osoby z całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nie

ma ograniczeń wiekowych.
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
do końca marca czeka na

zgłoszenia. Casting zaplanowano 2 kwietnia w godz.
10:00-12:00 w siedzibie

WOK na Piaskowej Górze.
Przyjdź i zaskocz jury. Formularz zgłoszeniowy, re-

gulamin i zgodę opiekuna
znajdziecie na stronie www.
wok.walbrzych.pl.

Zasady są proste. Podczas
castingu możecie zaprezentować dowolny talent. Prezentacja nie może trwać dłużej
niż 5 minut. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach – do 12 lat i od 13 lat
wzwyż. Uczestnicy śpiewający
i tańczący muszą mieć swoją
linię melodyczną lub podkład.
Można oczywiście grać na instrumentach. Finalistów, którzy
zaprezentują się na dużej scenie podczas Dni Wałbrzycha,
wybierze jury wskazane przez
Red
WOK.

Kultura połączy…

Fot. użyczone (WOK)

…Polaków i Czechów? Bardzo byśmy chcieli, bo WOK
stara się o dofinansowanie na międzynarodowy projekt.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uśmiechnięci
będą wszyscy, od ucha do ucha.

» Co jest po drugiej stronie folku?

Folk po nowemu
Zapowiadamy niecodzienny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”. Ciekawi
o co chodzi?Wpadnijcie na herbatkę do
Kapelusznika i odkryjcie nowe oblicze folku! Artyści zapraszają do świata pełnego
niespodzianek, magii, zaskakujących połączeń i historii już 2 kwietnia do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na terenie Starej
Kopalni. Bilety w kasach WOK i na stronie
bilety.wok.walbrzych.pl.
Koncert „Po drugiej stronie folku” to niezwykłe wydarzenie, w czasie którego przekonacie
się, co wspólnego z Beskidami ma tango.

Dowiecie się także, jak zatańczyć oberka pod
presją i odkryjecie, czy piraci z Karaibów mieli
przodków na Kaszubach, a także i kim jest tajemnicza Markietanka. Nie zabraknie czarów w
Tajemniczym Ogrodzie oraz rytualnych tańców
przy płonącym ognisku w Noc Kupały. To na
zapowiadanym przez nas koncercie zobaczycie premierowy fragment programu – Kurpie
Zielone.
Zapamiętajcie tę datę – 2 kwietnia, godz.
18:00. Bilety w cenie 40 zł możecie już
kupować.
Red

Wałbrzyski Ośrodek Kultury od lat współpracuje
z instytucjami z czeskiego
Hradec Králové. Tak jest także tym razem. WOK walczy
o wsparcie dla kolejnego
projektu w ramach naboru
funduszu w Euroregionie
Glacensis. To szansa na pozyskanie 20 tys. euro. – Kilka
projektów, w ramach których
odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń, już za nami. Organizowaliśmy je po obu stronach granicy, w Wałbrzychu
i w Hradec Králové – mówi
Jarosław Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury.
WOK przygotował wspólny projekt z nowym partnerem, którym jest Centrum
Uměleckých Aktivit Hradec
Králové. „Zbliżamy kulturalnie” to projekt, który zakłada cykl wydarzeń zaplanowanych na drugą połowę

tego roku. Swoje pracownie, także dla wałbrzyszan,
otworzą artyści z Czech, a
dla tych, którzy nie będą
mogli wyjechać, planowana jest transmisja online.

„Zbliżamy kulturalnie”
to projekt, który zakłada cykl wydarzeń zaplanowanych na drugą połowę tego roku
Z kolei WOK chciałby, aby
Dolnośląski Festiwal Ognia
stał się międzynarodowy.
Dlatego zaproszeni zostaną
na niego artyści zza naszej
południowej granicy. Międzynarodową rangę dzięki wspólnemu projektowi
ma zyskać także festiwal
Bluesowy Wałbrzych, na
któr y WOK zamierza zaprosić muzyków z Czech.
Kolejnym pomysłem jest

festiwal filmowy Cinema
Open. Organizowany w
Hradec Králové i w Wałbrzychu, dla amatorskich i
niekomercyjnych twórców
z obu krajów. Zapowiadane
są pokazy konkursowe, ale
także część warsztatowa.
Polaków i Czechów ma połączyć także plener fotograficzny, który zakończy się
wystawą w obu miastach.
Zdjęcia mają ukazywać uroki obu miast. Pod koniec
roku mogłyby odbyć się też
warsztaty mydlarskie czy
świąteczne.
Wartość całego projektu
oszacowano na ponad 30
tys. euro, a do Wałbrzycha
miałoby trafić 2/3 tej sumy.
Wniosek został już złożony.
W ciągu kilku tygodni dowiemy się, czy WOK otrzyma
pieniądze. Trzymamy mocno
kciuki.
Red
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Przychodzi baba do lekarza

Blisko dwugodzinna, romantyczna
komedia z muzyką na żywo w WOK!
Zapraszamy na spektakl Teatru O! La
la! Znani aktorzy, muzyka grana na
żywo i przede wszystkim romantyczna historia opowiedziana w zabawny sposób – to świetna propozycja
na piątkowe popołudnie. Spektakl
„Przychodzi baba do lekarza” zagości na scenie Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury na terenie Starej Kopalni 4
marca o godzinie 19.00. Bilety w
cenie od 85 do 95 złotych są już w sprzedaży. W obsadzie znaleźli się znani aktorzy, zarówno z dużego, jak i małego ekranu. Na scenie zobaczymy Aleksandrę Nieśpielak, Krzysztofa
Wieszczka i Adama Adamonisa, Emilię Szmolke czy Wojciecha Czerwińskiego.

Pan Kleks zaprasza

W pierwszą niedzielę marca (6.03) o 12:30 na
deskach Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu zobaczymy „Akademię Pana Kleksa” w reżyserii Karoliny Maciejaszek. Spektakl adresowany jest do
dzieci w wieku 7+. Przedstawienie to rozśpiewane przygody, które zyskują na atrakcyjności dzięki
nowym aranżacjom znanych piosenek. Dzieci z
pewnością rozpoznają utwory Brzechwy, a dorośli
wrócą do dziecięcych lat. Bilety online dostępne
pod adresem: bilety.teatrlalek.walbrzych.pl.

Gwoździem po ekranie

Kiepska historia
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film
„Krime Story, Love Story” w reżyserii Michała Węgrzyna.
Banalny tytuł precyzyjnie określa
poziom najnowszej produkcji tego
filmowca. Przypomnę, że to ten sam
człowiek, który odpowiada za gniot
„Gierek”. Trudno zatem było oczekiwać, że spod jego rąk wyjdzie coś
znacznie lepszego. Tym bardziej, że
jest on, obok Marcina Gutkowskiego,
współautorem scenariusza.
I nie wyszło, ale fabuła wykazała
większy potencjał na udaną mainstreamową kryminalno-miłosną
historię. Niestety, na potencjale się
skończyło. Bohaterami „Krime Story.
Love Story” jest dwóch drobnych
złodziejaszków. Krime (Cezary Łukaszewicz) i Wajcha (Michał Koterski).
Pewnego dnia stają przed życiową
szansą odmiany swego losu. Dostają
propozycję od prawdziwych gang-

sterów. Niezbyt rozgarnięci rabusie
zgadzają się odbić walizkę z łapówką
od skorumpowanego biznesmena.
Ściga ich Aneta (Gabriela Muskała)
i Szybki (Piotr Witkowski) – dwoje
ambitnych policjantów. Równolegle
toczy się drugi wątek – Kamili (Wiktoria Gąsiewska). Nastolatka, pochodząca z bogatego domu, korzysta z
życia pełnymi garściami. Nie stroni
od używek i męskiego towarzystwa.
Tylko czekać, aż ich drogi w końcu się
przetną. Co prawda, następuje to w
połowie filmu, ale wreszcie Krime
ratuje Kamilę z rąk psychopaty.
Sama fabuła może nie jest wybitna i – jak wspomniałem – dawała
nadzieję na realizację czegoś w
miarę przyzwoitego. Niestety, brak
spójności historii, błędy obsadowe,

niechlujstwo realizacyjne, zlekceważenie zasad fizyki i logiki, a na koniec
pustka psychologiczna rozłożyły
film Węgrzyna na łopatki. Oto kilka
przykładów. Jeśli przyjmiemy, że
pierwsza część obrazu (kryminalna)
jest naiwna i nie zaskakuje, to druga (miłosna) jest znacznie gorsza.
Koszmarne dialogi, niedostrzegalne
uczucia pomiędzy zakochanymi.
Muskała nie miała pomysłu na swoją
postać – policjantki prowadzącej podwójne życie. Z kolei Kożuchowska,
ponownie w roli matki, jest już nie
do oglądania. Cezary Łukaszewicz
jako złodziej jest akceptowalny, ale
w roli romantycznego kochanka już
nie. Z kolei Koterski jak zawsze gra
Koterskim (tak samo). Można się go
czepiać, ale kto go nie kocha? No

PB, SCB

właśnie. Jego żarcik z „pomożecie?”,
nawiązujący do „Gierka”, wypada
znakomicie.
Niechlujstwo jest widoczne wielokrotnie. Jak chociażby kiedy Kamila,
podczas przejazdu karetką pogotowia z chodnika do szpitala, traci
kolor paznokci. Szybki skutecznie
strzela do samochodu, którego nie
widzi. Wysiada z uszkodzonego
auta bez krwi na twarzy, by w
kolejnym ujęciu ponownie opuszczać unieruchomione auto, ale

Fot. użyczone (materiały organizatorów/Waldemar Łomża)

Już za tydzień, we wtorek (8 marca) będziemy
mogli uczestniczyć w koncercie artysty, którego
nazwisko od kilku lat budzi największe emocje.
W hali Aqua-Zdrój wystąpi Krzysztof Zalewski z
zespołem. Autor pięciu płyt przyjedzie do Wałbrzycha z programem unplugged. Muzyk stworzył
takie przeboje jak „Annuszka”, „Początek”, „Miłość Miłość”. Z pewnością usłyszymy je za kilka
dni. Może warto tu przypomnieć, że Zalewski po
raz pierwszy dał się poznać jako miłośnik metalu
(głównie Iron Maiden) w 2002 roku w programie
telewizyjnym „Idol”. Po zajęciu pierwszego miejsca w konkursie, wydał debiutancki krążek
„Pistolet” w takiej stylistyce. Postanowił jednak jeszcze dojrzewać artystycznie i grał z takimi
twórcami jak Hey, Brodka, Nosowska i Nie-bo. Był również członkiem grup Japoto i Muchy.
Dopiero w 2013 roku wydał kolejny, solowy album „Zelig” już pod swoim nazwiskiem. Tym
razem odnalazł się w nowej stylistyce – rocka alternatywnego. Jako laureat Fryderyków wymieniany jest jako najważniejszy artysta obok Dawida Podsiadły i Darii Zawiałow. Zapraszamy
zatem na koncert. Początek, 8 marca o godz. 19:00.

Zbliżenia na film

Nie tak dawno (w październiku) zachwycaliśmy się
przebiegiem 24 edycji Festiwalu Filmowego „Zoom” w
Jeleniej Górze, a organizatorzy wydarzenia zapraszają
już na kolejny. Covidowy
schyłek pozwala wrócić do
tradycyjnego marcowego
terminu. Miłośnicy dobrego
kina mogą się szykować
na tygodniowe święto (od
7 do 13 marca). Festiwal tradycyjnie składać się będzie z konkursu krótszych form (do 60
min.) w czterech kategoriach – filmu dokumentalnego, fabularnego i animowanego oraz
animowanego dla dzieci. Ich projekcje zaczynać się będą codziennie przed południem. Z kolei
wieczorne godziny będą przeznaczone na szereg projekcji przedpremierowych. Wśród nich
będzie sporo obrazów polskiej produkcji. Polecamy kilka z nich „Brigitte Bardot Cudowna”
Lecha Majewskiego, „Powrót do tamtych dni” Konrada Aksinowicza, „Piosenki o miłości”
Tomasza Habowskiego czy „Sonata” Bartosza Blaschke. Wiele seansów uświetni obecność
gości specjalnych. Do Jeleniej Góry przyjadą m.in. Mariusz Wilczyński, Tomasz Włosok, Lech
Majewski, Małgorzata Foremniak. Do tego galę festiwalową uświetni koncert Wojtka Mazolewskiego Quintet. Wszystkie projekcje przewidziane są w kinie LOT. Szczegóły na stronie
www.zoomfestival.pl.

tym razem z rozbitą głową. Michał
Węgrzyn nie stronił również od
zapożyczeń z klasyków gatunku.
Najbardziej widoczne są inspiracje
filmem Pulp Fiction. Przykładem
mogą być abstrakcyjne rozmowy o
niczym dwóch zakrwawionych bandziorów (Johna Travolty i Samuela L.
Jacksona). Nastroju nie poprawia,
mający być dramatycznym i tzw.
otwarty (artystyczny), finał.
Ocena 2/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

„Zalew” w Wałbrzychu

22

nASi UlUBieŃCy

WIESZ CO | NR 7/1.3.2022 r.

NASI ULUBIEŃCY

Weźcie je do siebie

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

BALTAZAR, nr ewidencyjny 213/21
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 24.11.2021

BRUTUS, nr ewidencyjny 23/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 01.02.2022

CHILLI, nr ewidencyjny 220/21
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 20.12.2021

CZUBAKA, nr ewidencyjny 16/22
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 21.01.2022

DONAT, nr ewidencyjny 19/22
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 25.01.2022

JERRY, nr ewidencyjny 128/21
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 11.08.2021

KMINEK, nr ewidencyjny 155/21
Wiek: 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 17.09.2021

KUBA, nr ewidencyjny 9/22
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 21.01.2022

MACZEK, nr ewidencyjny 156/21
Wiek: 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 17.09.2021

MICIA, nr ewidencyjny 2/22
Wiek: 13 lat
Data przyjęcia do schroniska: 05.01.2022

SZIRA, nr ewidencyjny 239/21
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 20.12.2021

TEDI, nr ewidencyjny 28/22
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 07.02.2022
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Czworonogi, czekające w wałbrzyskim schronisku na adopcję, to rzecz jasna nie tylko psy, ale również
koty. I dziś dla równowagi prezentujemy po sześć ogonów miauczących i szczekających. Przeglądajcie,
wybierajcie, pomagajcie. Z boku macie informację, co trzeba zrobić, by przygarnąć pupila.
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Kto poszukuje bardziej ustronnych miejsc, koniecznie powinien wybrać się na
wycieczkę do nieczynnego kamieniołomu „Kamyki” w Głuszycy Górnej

W pięknej otoczce przyrody
Wracamy do opisywania terenów zielonych znajdujących się w Aglomeracji Wałbrzyskiej, która – jak już pewnie wiecie – słynie nie tylko z zapierających dech w
piersiach zabytków, ale również parków. Dających oddech od miejskiego i codziennego zgiełku.

Malowniczym obszarem
może pochwalić się Jedlina-Zdrój. Uzdrowisko posiada
zaciszny Park Zdrojowy, a urocze położenie w niewielkiej
kotlince otoczonej zewsząd
wzniesieniami pozwala miło
spędzić czas przemierzając
Uzdrowiskowy Szlak Turystyczny. Na trasie znajdują się:
historyczne leśne ścieżki (Brzozowa, Dębowa, Modrzewiowa), Mniszy Las z kamiennymi
tablicami z wersetami z Biblii
w języku greckim i znakiem
krzyża jerozolimskiego, Polana
Słoneczna, miejsce atrakcyjne
dla kuracjuszy szczególnie latem, ze względu na możliwość
zażywania kąpieli słonecznych
i Polana Oddechowa do ćwiczeń relaksacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, w
ciszy i w otoczeniu czystego,
świeżego powietrza.

Kto poszukuje bardziej
ustronnych miejsc, koniecznie powinien wybrać się na
wycieczkę do nieczynnego
kamieniołomu „Kamyki” w
Głuszycy Górnej. Dawny kamieniołom położony jest na
stokach Góry Ostoja na wys.
585 m n.p.m. Pozyskiwano
tu ciemną skałę wulkaniczną,
nazywaną melafirem. Prace
górnicze trwały do lat 70. XX
wieku, po czym wyrobisko zalano wodą tworząc malowniczy staw, przypominający górskie jezioro. Szczególnie warto
przespacerować się wzdłuż
jego brzegu pnącą się ku górze ścieżką, która prowadzi do
ciekawego punktu widokowego. Zbocza kamieniołomu
upodobali sobie wspinacze,
którzy zimą wspinają się po
tworzących się tu obszernych
lodospadach, powstających

na skutek zamarznięcia wody
spływającej po skalnych ścianach.
Zwiedzając Aglomerację
Wałbrzyską nie wolno pominąć niezwykłego Sokołowska. To malownicza miejscowość w Sudetach położona
w samym sercu Gór Suchych.

postanowił udowodnić, że
gruźlica jest uleczalna. Jego
metoda polegała na wykorzystaniu specyficznego mikroklimatu panującego w okolicy,
swoim pacjentom zapisywał
długie spacery, zalecał lekką
dietę i picie tutejszej wody.
Na wynik prac nie trzeba było

Typowy miejski charakter mają tereny zielone
Świdnicy, które zajmują ponad 30% powierzchni miasta. Parki utworzone pod koniec XIX w.
na miejscu umocnień nowożytnej twierdzy
fryderycjańskiej tworzą pierścień zieleni wokół
Starego Miasta
Ten bezpośredni kontakt z
naturą miał wielki wpływ
na późniejszy rozwój osady.
Światową sławę Sokołowsko
zawdzięcza dr Hermanowi
Brehmerowi, który w połowie XIX wieku, jako pierwszy

długo czekać. Wielka sława
Sokołowska przyciągała coraz
to nowych kuracjuszy. Miasteczko rozbudowywało się i
zyskało szereg interesujących
budynków, w tym przypominający średniowieczny zamek

sanatorium doktora Brehmera.
Na podobieństwo tej małej
miejscowości w Szwajcarii
założono słynny kurort Davos.
Asystentem doktora Brehmera był Alfred Sokołowski,
od nazwiska którego wieś
otrzymała po wojnie swoją
nazwę. Wokół uzdrowiska
powstała gęsta sieć szlaków
turystycznych, które prowadzą
na strome wierzchołki Gór
Suchych.
Nie mniej ciekawe przyrodniczo miejsca znajdują się w
północnej części regionu, na
Wzgórzach Strzegomskich
oraz Równinie Świdnickiej.
Góra Krzyżowa (354 m n.p.m.)
to najwyższy szczyt Wzgórz
Strzegomskich. Wyrasta stromym, zwieńczonym skałkami stożkiem na wschód od
Góry św. Jerzego, górując
nad Strzegomiem i stanowi

charakterystyczny akcent w
panoramie miasta, a zarazem
cenny przyrodniczo obiekt w
regionie. W skałach okalających szczyt występuje szereg,
często rzadkich, minerałów:
aragonit, bol, chalcedon, oliwin, pinitoid. Ze względu na
złożoną budowę geologiczną,
wyrósł tu cenny zespół roślinności, zwłaszcza na bazaltach:
zanokcica skalna, zanokcica
północna, zanokcica murowa, paprotnika krucha. W
murawach suchoroślowych
występują, m.in. perłówka
orzęsiona, złocień baldachowaty, kostrzewa blada, przetacznik pagórkowaty, oman
szorstki, pięciornik wyprostowany, krwawnik pospolity,
goździk kartuzem, dzwonek
szerokolistny i macierzanka
zwyczajna. W partiach szczytowych występuje, m.in. irga
zwyczajna, tworząca tu największe skupisko na Śląsku.
Typowy miejski charakter
mają tereny zielone Świdnicy,
które zajmują ponad 30%
powierzchni miasta. Parki
utworzone pod koniec XIX w.
na miejscu umocnień nowożytnej twierdzy fryderycjańskiej tworzą pierścień zieleni
wokół Starego Miasta. Rośnie
w nich ok. 120 gatunków
drzew i krzewów rodzimych
i egzotycznych. Ulubionym
miejscem spacerów świdniczan jest Park Centralny w
południowej części miasta
nad potokiem Witoszówka. W
1911 roku zorganizowano tu
wielką ogólnoniemiecką wystawę rzemiosła i przemysłu,
nad Witoszówką przerzucono ładny żelbetowy most –
pierwszy taki obiekt w Świdnicy, a w 1916 roku zbudowano
czynną do dziś halę sportową.
Zrewitalizowany Park im.
gen. Władysława Sikorskiego,
położony w północnej części
Świdnicy, zachował swój krajobrazowy charakter, wytyczając
szerokie alejki spacerowe, plac
zabaw dla dzieci i wybieg
dla psów. Ozdobą parku jest
replika trójpłatowego samolotu Fokker Dr. I, którym latał
Manfred von Richthofen znany
jako „Czerwony Baron”. Był
najsłynniejszym pilotem myśliwskim z I wojny światowej
i mieszkał w pobliskiej willi nr
19 przy ulicy Sikorskiego, gdzie
do 1945 roku działało poświęcone mu muzeum, a obecnie
to budynek mieszkalny.
Anna Motyka/(red)
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Okiem gracza

A czemu o tym wspominam? Bo z mniej więcej takiego założenia wyszli twórcy
Gang Beasts, czyli bardzo
nietuzinkowej gry z gatun-

ku bijatyk. Podczas gdy inne
tytuły tego typu próbują jak
najbardziej realistycznie ukazać łamanie kości i prześcigają
się w wymyślaniu coraz to

Prawnik radzi
Przerwania i zawieszenia terminu
biegu przedawnienia po nowemu.
Opowiada o tym nasz prawnik Adam
Daraż.
Prezydent RP podpisał
ustawę o zmianie ustawy
Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania
cywilnego (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2459). Ustawa zawiera
między innymi zmiany w
zakresie przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia,
wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów
rolnych, mających wchodzić
w skład rolniczej spółdzielni
produkcyjnej, instytucji wy-

zysku, odpowiedzialności
pełnoletnich dzieci najemców
za zobowiązania rodziców
wynikające z tytułu umowy
najmu. W dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią
zmian dotyczących przerwania i zawieszenia biegu
przedawnienia.
Prawodawca w noweli do
w/w ustaw zdecydował się
na zmiany w przepisach art.
121, 123 i 124 KC związane z
przerwaniem i zawieszeniem

brutalniejszych ciosów, Gang
Beasts idzie w przeciwnym
kierunku.
Postacie są uroczo pulchniutkie i poruszają się jak małe

dziecko, które dopiero uczy się
chodzić. O brutalności trudno
mówić, może poza niektórymi

kreatywnymi arenami, które
pozwalają pozbyć się przeciwnika w bezlitosny sposób.
Klimat zupełnie nie przypomina typowej bijatyki, ale
absolutnie do tego gatunku
się zalicza, co jest dla mnie
fascynujące.
Gang Beasts posiada jeden
problem, który na szczęście
nie dotyczy wszystkich graczy.
Przez to, że postacie poruszają

biegu terminu przedawnienia. Obecnie przyjmuje się,
że do przerwania biegu terminu przedawnienia dochodzi m.in. na skutek złożenia
pierwszego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej,
jako czynności podjętej przed
sądem bezpośrednio w celu
dochodzenia lub ustalenia
albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, jak i
wszczęcia pierwszej mediacji
pozasądowej.
W doktrynie i judykaturze
pozostawało jednak sporne
to, czy ten sam skutek odnoszą także kolejne wezwania
do próby ugodowej lub kolejne wszczęcie postępowania
w zakresie mediacji. Bardzo
często bowiem wierzyciele
nadmiernie i w sposób nieuzasadniony składają wnioski o zawezwanie do próby

ugodowej czy do udziału
w mediacji, jedynie w celu
przerwania biegu terminu
przedawnienia. W orzecznictwie sądów powszechnych podkreśla się, iż jest to
sprzeczne z istotą instytucji
przedawniania, której celem
jest przecież stabilizacja stosunków prawnych. Poza tym
postępowanie takie stoi w
sprzeczności z istotą postępowania pojednawczego lub
mediacyjnego, którego celem
jest przecież zawarcie ugody.
Na skutek tych nieprawidłowych praktyk często wierzyciel w ten sposób przedłuża
sobie czas na dochodzenia
roszczenia oraz nie przesądza
o istnieniu albo nieistnieniu
zobowiązania dłużnika.
Takie praktyki nie będą
już akceptowane. Z uwagi
na tego typu nadużycia wie-

rzycieli, ustawodawca zdecydował się wprowadzić regulację ograniczającą wpływ
złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej
lub wszczęcie postępowania
pojednawczego (mediacyjnego), prowadzonego bez
zaangażowania sądu, na
bieg terminu przedawnienia do jego zawieszenia, na
czas trwania postępowania
pojednawczego bądź mediacyjnego. Dzięki temu po
nowelizacji przepisów termin
przedawnienia ulega przedłużeniu wyłącznie o czas
trwania przeszkody w dochodzeniu roszczenia, a nie
biegnie od początku, jak to
było do tej pory. Należy ocenić nowelizację bardzo korzystnie zwłaszcza pod kątem
ochrony praw konsumentów
przed różnego rodzaju fir-

UWAGA KONKURS

Zabiegani, wciąż załatwiający jakieś sprawy, pewnie często nie
macie czasu, by zjeść dobry posiłek. Mamy dla was propozycję nie
do odrzucenia. Zapraszamy gorąco do Fabryki Naleśników i Pierogów
w Wałbrzychu. Zjecie tam przepyszne „placki” zarówno na słodko,
jak i na słono. A co ważne, dzięki nam zapłacicie za wybrane przez
siebie danie mniej niż wynika z menu. Jedyne, co musicie zrobić,
to wziąć udział w konkursie i dobrze odpowiedzieć na pytanie.
Popatrzcie na zdjęcie obok. Jakie schronisko w Górach Izerskich
przedstawia to zdjęcie?
Poprawną odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie w lokalu przy
składaniu zamówienia. Za wybranego naleśnika zapłacicie wtedy 2
zł mniej. Na lubiących dobrze i smacznie zjeść oraz posiadaczy
kuponów z naszej gazety w Fabryce Naleśników i Pierogów
w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (2 marca) do piątku
(4 marca). Regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie pod
adresem www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu i otrzymacie
na wynos.

SKN

CHALLENGER

się niedbale i posiadają słoniowate ciała, trudno jest nimi
sterować i sprawić, żeby robiły
dokładnie to, co nasze palce
rozkazują. Dla fanów różnych
bijatyk np. Mortal Kombat,
Gang Beasts może być dużym
rozczarowaniem, ale dla tych
co po prostu chcą pobić się
ze znajomymi i przy okazji
pośmiać, jest to akurat plus.
Julia SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Gdybyście wdali się w bójkę, to myślicie, że wyglądalibyście jak Jackie Chan i zadawali przeciwnikowi dokładnie wycelowane ciosy? Muszę
was zawieść i powiedzieć, że absolutnie by tak
nie było. Obijalibyście się o napastnika i kilka
razy niecelnie machnęli pięścią. Tak by to wyglądało.

Fot. użyczone (www.nintendo.co.uk)

Tak oto wygląda
realistyczna walka!

mami windykacyjnymi, które
w niektórych przypadkach
„sztucznie” przedłużały okres
przedawnienia roszczeń.
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
Jakie schronisko w Górach Izerskich
przedstawia to zdjęcie?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Fabryka Naleśników
i Pierogów przy ul. Obrońców Westerplatte (obok przedszkola)
w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)

Red
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Wiem co jem

Czym różni się owoc od musu w tubce?
Zastanawialiście się kiedyś, czy musy owocowe, owocowo-warzywne, czy te z dodatkiem mleka i
zbóż, to aby na pewno najlepsza forma podawania dzieciom owoców? Producenci prześcigają się w
wymyślaniu coraz to bardziej wyszukanych połączeń smakowych, zapewniając jednocześnie o wysokiej wartości odżywczej produktów oraz o ich naturalności.
Gdy słyszymy słowo „naturalne” w odniesieniu do
jedzenia, wręcz automatycz-

nie klasyfikujemy taki produkt
jako „zdrowy”, a to pułapka naszego myślenia, którą

marketingowcy uwielbiają
wykorzystywać. W momencie, w którym zdamy sobie

Fot. użyczone (Fundacja Polskiedzieci.org)

» Gdy słyszymy słowo „naturalne” w odniesieniu do
jedzenia, wręcz automatycznie klasyfikujemy taki
produkt jako „zdrowy”, a to pułapka

UWAGA

sprawę z powyższego, a na
dodatek zaprzestaniemy dzielenia produktów spożywczych
na „zdrowe” i „niezdrowe”,
dużo łatwiej będzie nam prawidłowo bilansować naszą
codzienną dietę.
Słodki smak w przyrodzie
jest równoznaczny z energią, która jest niezbędna do
wzrostu i rozwoju naszego
organizmu. Pierwszy ze smaków, jakie dziecko poznaje, to
właśnie słodki smak mleka,
dlatego też wydaje się on
tak bezpieczny do spożycia.
Pamiętajmy, że węglowodany
są nam niezbędne w codziennej diecie, a ich źródłem są
zarówno warzywa, owoce,
wszelkie kasze, zboża, jak i
produkty z ich udziałem. Im
bardziej przetworzony jest
produkt, tym rzadziej powinien się pojawiać w naszym
menu.
I tu właśnie pojawia się
problem. Bardzo często traktujemy musy, soki, czy koktajle jako zamienniki świeżych owoców, a one tymi
zamiennikami absolutnie
nie są. Produkty te zaklasyfikowane powinny zostać
jako słodkie przekąski. Czymś
innym jest kawałek jabłka,
garść malin, czy marchewka
pokrojona w słupki, a czymś
zupełnie innym powstały z
połączenia tych produktów
mus owocowo-warzywny.
Tak, mus w tubce, żelki w

100% z owoców, czy owoce
sprasowane w formę batona
to nic innego, jak właśnie
słodka przekąska. Czy teraz
dostrzegasz różnicę i łatwiej
będzie wam znaleźć miejsce
na te przekąski w diecie?
Często kierujemy się w stronę gotowych produktów, bo
są wygodne, łatwe do zabrania na spacer, czy w podróż.
Tutaj zmiany wymaga nasze
nastawienie. Zapamiętajmy
tę najważniejszą zasadę. To
rodzice są odpowiedzialni
za to, co podają dziecku, a

KONKURS

Przypuszczamy, że znacie to miejsce już doskonale. Wszak od dobrych kilku miesięcy zapraszamy wszystkich chętnych do wyjątkowej
knajpki. Mowa o świdnickiej Restauracji Kryształowa, gdzie nie tylko
zjecie pyszny obiad lub romantyczną kolację, ale przede wszystkim
skosztujecie potraw w przystępnej cenie. Dzięki WieszCo zapłacicie
za posiłek mniej niż inni. Mamy dla was 15-procentowy rabat na
wybrane danie. Trzeba tylko wziąć udział w konkursie i poprawnie
odpowiedzieć na pytanie konkursowe. No to jak, gotowi? Zerknijcie
na fotografię. Na jakim szczycie znajduje się platforma widokowa
widoczna na tym zdjęciu?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie w restauracji podczas składania zamówienia. Wtedy zostanie wydana o 15 proc. mniejsza cena za
wybrane danie. Na lubiących dobre jedzenie i posiadaczy kuponów z
naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają od środy
(2 marca) do piątku (4 marca). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny
na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak
i zjecie na miejscu.

dziecko odpowiedzialne jest
za to, co, ile i czy w ogóle zje.
Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy sobie tę ważną kwestię,
jaką jest miejsce przetworzonych produktów owocowych
w naszej diecie. Dzisiejszy
wpis kończy tę żywieniową
serię, ale jeśli szukacie więcej
informacji w temacie racjonalnego odżywiania, to serdecznie zapraszam was do obserwowania naszej Fundacji na
Instagramie oraz Facebooku.
Magdalena Janusz,
dietetyk Fundacji Polskiedzieci.org

KUPON
Na jakim szczycie znajduje się
platforma widokowa widoczna
na tym zdjęciu?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3

26

Wiemy JAk ŻyĆ

WIESZ CO | NR 7/1.3.2022 r.

WIEMY JAK ŻYĆ

Fot. użyczone (https://pl.123rf.com/#ziskejte/www.shutterstock.com)

» Płatki drożdżowe to skarbnica
witamin i minerałów

Skarbnica smaku i witamin
Płatki drożdżowe to hit ostatnich czasów. Posiadają szereg właściwości zdrowotnych i walorów
smakowych, a ich skład obfituje w wiele witamin i minerałów. Te płatki to nic innego jak suszone
nieaktywne drożdże.

Wyglądem przypominają płatki błyskawiczne, nieco podobne
do różnego rodzaju panierek.

Ich struktura jest bardzo drobna, kolor złocisty, a zapach intensywny i charakterystyczny,

łudząco podobny do zapachu
sera. A co ze smakiem? To jest
kwestia sporna, jednak dzięki

swojemu zapachowi i smakowi
sera płatki drożdżowe zyskały
rzesze zwolenników, szczególnie w grupie wegan. Stanowią
bazę wielu zamienników wyrobów serowych. W przeciwieństwie do drożdży suszonych
lub świeżych mogą być dodane
do potrawy jako przyprawa.

Dlaczego kochają
je weganie?

No właśnie skoro weganie
pokochali płatki drożdżowe,
to może jednak jest to produkt
warty uwagi? Płatki drożdżowe
to efekt specjalistycznej obróbki drożdży w melasie buraczanej. Cały proces przebiega w
ściśle kontrolowanych warun-

kach. Podczas obróbki drożdże
tracą zdolność do fermentacji,
przez co są nieszkodliwe dla
układu pokarmowego i mogą
trafić „na surowo” prosto do
potrawy.
Do ich walorów prozdrowotnych z pewnością można
zaliczyć sporą zawartość białka, które stanowi fundament
naszej diety. Jest to kolejna
alternatywa dla wszystkich wegetarian i wegan. Nie należy
zapominać, że produkt ten to
również źródło błonnika, który
wzmaga perystaltykę jelit. Ponadto rozwija florę bakteryjną
naszych jelit o „dobre” bakterie, tym samym wyniszczając te
zaburzające ich pracę.

Płatki drożdżowe to ponadto skarbnica witamin i minerałów. Do najważniejszych
należą witaminy z grupy B. W
płatkach najdziemy: B1 – 1,5
mg/100 g, B2 – 2 mg/100 g
i B6 – 0,7 mg/100 g. To one
odpowiadają za poprawne
funkcjonowanie układu nerwowego oraz lśniący wygląd
skóry, włosów i paznokci.

Cenne właściwości

W ich składzie znajdziemy
również witaminę D, która bierze udział w budowie mocnych
kości. Odpowiada również za
utrzymanie odporności organizmu podobnie jak witamina
C, którą także posiadają płat-

» Ich szerokie zastosowanie sprawia,
że odnajdą się w każdej kuchni

Natomiast chrom wspomaga
odchudzanie, dzięki niwelowaniu napadów głodu. Produkt
ten charakteryzuje się również
dość dużą zawartością cynku,
który jest bardzo pomocny w
leczeniu zmian skórnych, takich
jak trądzik. Na niezwykle cenny
skład płatków drożdżowych
składa się również kwas foliowy. Jest on bardzo ważny dla
kobiet planujących ciążę, bądź
kobiet w ciąży. Wspomaga
rozwój płodu, zapobiegając
zaburzeniom.
Płatki drożdżowe to produkt
bezpieczny, przeznaczony dla
każdego. W 100 g mają około
340 kcal, 6 g tłuszczów, 32 g
węglowodanów oraz aż 28 g
białka! Oczywiście jak przy spożyciu każdego produktu warto
zachować umiar. Optymalna
dawka dzienna to około 3 łyżki.

Kulinarne
zastosowanie

ki drożdżowe. Jej zadaniem
oprócz uodparniania organizmu jest zwalczanie wolnych
rodników. Oprócz witamin

płatki drożdżowe zawierają
też minerały. Magnez i potas
wspomagają pracę mięśni.
Wapń wzmacnia zęby i kości.

Produkt o tak bogatym
składzie i charakterystycznym
smaku wręcz prowokuje do
kulinarnych eksperymentów.
Jedną z najbardziej popularnych potraw z wykorzystaniem
płatków drożdżowych jest
ser wegański. Kilka ugoto-

wanych ziemniaków, jedna
marchewka, kawałek cebuli, szczypta soli, spora ilość
płatków drożdżowych i parę
ruchów blenderem, to przepis
na wegański ser, który zaskoczy was smakiem! Oczywiście
na tym nie koniec. Świetnie
sprawdzą się jako posypka do
świeżej sałatki lub gotowego
dania. Wzbogacą smak każdej
pasty, pasztetu czy hummusu.
Idealnie zagęszczą zupę oraz
sos, podkręcając ich smak. Nie
są jednak przeznaczone do
wypieków.
Co ciekawe, płatki drożdżowe można traktować, jako
suplement diety. Wystarczy
raz dziennie spożyć 1 łyżeczkę
płatków drożdżowych nieaktywnych, popijając ją połową
szklanki wody. Śmiało można
stwierdzić, że płatki drożdżowe
to prawdziwa perełka wśród
palety zdrowych produktów.
Szerokie zastosowanie sprawia, że odnajdą się w każdej
kuchni, nawet tej najbardziej
wykwintnej, a wszystko to z
korzyścią dla zdrowia!
Magdalena Nagler
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl

Fot. użyczone (Biuro Podróży Omnibus)

» Kraków – miasto pełne kontrastów i magiczne zarazem

Z czym kojarzycie Kraków?
Może z magią, złotem, poezją? Nieraz marzę, by tam znów być.
Pospacerować po zmroku po pełnym życia Starym Mieście. Mijając Bramę Floriańską, przejść do Zaułka Niewiernego Tomasza,
gdzie powietrze zawsze pachnie południem – oliwą i świeżym pieczywem. Później skręcić do Rynku, być może usłyszeć hejnalistę,
a jak nie jego, to na pewno ten miły dla ucha kawiarniany gwar.

Potęga krakowskiego głównego placu zawsze robi na
mnie wrażenie. Rynek jest
olbrzymi i piękny. Ale ja chwytam szczegóły, cieszę oko podświetlonymi na złoto Sukienni-

cami i Kościołem Mariackim.
Zerkam w okna tutejszych
kamienic i pałaców – czy kogoś tam wypatrzę? Zazwyczaj
to turyści, ale czasem uda mi
się znaleźć okno z firankami i
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paprotką na parapecie – to na
pewno mieszkanie Krakusa.
Spacerując, wyglądam
też pamiątkowych tablic na
budynkach i bruku, choć jestem przekonana, że te, które

znajduję, upamiętniają tylko
ułamek historii, ludzi, wydarzeń. Wieczorem lubię przejść
obok Piwnicy pod Baranami
– uśmiecham się do figury
Piotra Skrzyneckiego i pod-

» Płatki drożdżowe można traktować
jako suplement diety

śpiewuję piosenki kabaretu,
szczególnie tę smutną, o odejściu Skrzyneckiego „Piotrze”.
Często zmierzam na Bracką,
trochę z nadzieją, że spotkam
tam jednego z moich ulubionych artystów – Grzegorza
Turnaua. Żeby zwiększyć swoje szanse, siadam w knajpce
na tej krótkiej, magicznej ulicy,
która większości osób kojarzy
się z deszczem. Zamawiam
czerwone wino lub gorącą
czekoladę i cieszę się chwilą, pięknym zapachem, wyjątkowymi obrazami wokół,
subtelną muzyką puszczoną z
gramofonu, urokiem Krakowa.
Rano wybieram się na Kazimierz, po drodze kupuję
obwarzanka i herbatę – to
idealne śniadaniowe połączenie w Krakowie. Na Placu
Nowym często rozstawiony
jest pchli targ, a tam secesyjne
cukiernice, misternie tkane

materiały czy rzadkie książki.
Idę na ulicę Szeroką, niegdyś
arterię świadczącą o potędze
żydowskiego miasta, niestety
historia chciała inaczej i dziś to
miejsce już nie jest tak spektakularne, choć nie pozbawione
uroku. Krocząc wśród synagog
i kościołów myślę o tym, jak
dobrze umieć się dogadywać
i że kiedyś byliśmy w tym
świetni! W niedzielę lubię
zajrzeć do Kościoła na Skałce
czyli panteonu narodowego.
Później wędruję na Wawel.
Gdy mam humor, kupuję bilet
do zamku i zwiedzam komnaty i skarbiec. Wysoka sztuka i
świadomość, jak Polska była
potężna jednocześnie mnie
uskrzydlają i dołują. Taki jest
mój Kraków – pełen kontrastów i magiczny zarazem.
A wam z czym kojarzy się
to miasto?
Maja Sobolewska
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 13

Wałbrzyszanka

Poziomo:
4 - linia na mapie łącząca punkty o takiej
samej wartości ciśnienia atmosferycznego
8 - suma wpływów pieniężnych w
określonym czasie pomniejszona o koszty ich
uzyskania
10 - drzewo o białej lub szarej korze
i drobnych liściach
11 - nieprzyjemnie brzmiąca mieszanina
dźwięków
12 - najmniejsza część związku chemicznego
lub pierwiastka
13 - substancja, której obecność powoduje
przyśpieszenie reakcji chemicznej
16 - naruszanie norm lub ignorowanie prawa
i władzy
17 - deseczka drewniana służąca do krycia
dachów
Pionowo:
1 - żywica o silnym zapachu otrzymywana z
tropikalnych drzew balsamowych
2 - słodka potrawa z mąki ziemniaczanej,
soku owocowego, wody i cukru
3 - okład na twarz stosowany w celu
odświeżenia i ujędrnienia skóry
5 - żółta krystaliczna substancja występująca
w przyrodzie również w stanie rodzimym
6 - zaprzestanie pracy przez pracowników,
będące formą walki o zrealizowanie żądań
7 - męski narząd gruczołowo-mięśniowy
ssaków
8 - odcięcie głowy podczas egzekucji lub w
wypadku
9 - motyw lub cel działania
14 - karabin lub strzelba z uciętą lufą
15 - sytuacja, w której nastąpiło
zakłócenie porządku

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
4 - źródło stałego prądu elektrycznego – ogniwo
6 - koc z grubej, puszystej
tkaniny wełnianej – pled
8 - aktywność motoryczna
w przewodzie pokarmowym, powodująca przesuwanie pokarmu – perystaltyka
9 - członek zakonu o surowej
regule – mnich
10 - dawna miara zawartości
złota w stopach – karat
14 - oddzielenie osób albo
rzeczy – separacja
15 - bezkształtna masa powstała na skutek rozbicia,
zgniecenia lub roztarcia czegoś – miazga
17 - linia prosta przecinająca
krzywą w dwu lub więcej
punktach – sieczna
18 - puls – tętno
Pionowo:

1 - żywe bakterie niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego
- probiotyki
2 - osoba stale niezadowolona – malkontent
3 - popularny instrument zaliczany do grupy aerofonów
- akordeon
5 - w grze szachowej: poświęcenie pionka lub figury w
celu uzyskania lepszej pozycji
– gambit
7 - długie, rozwlekłe rozważanie, zwykle odbiegające od
tematu - dywagacja
11 - gruby, wielowarstwowy
papier – tektura
12 - organizm zwierzęcy lub
roślinny żyjący kosztem innego organizmu - pasożyt
13 - coś, co jest trudne do
zniesienia - brzemię
16 - cienka gałązka bez liści
– rózga

strefa roZryWkI / promoCJa
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o wielki finał!
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»»Trzymamy kciuki za młodych wałbrzyskich
siatkarzy w półfinałach MP juniorów

Juniorzy KPS-u Chełmca to aktualni
mistrzowie Dolnego Śląska. Tytuł
wywalczyli w kosmicznych okolicznościach, pokonując w wielkim
finale Gwardię Wrocław 3:2, choć
przegrywali już 0:2 i 19:23 w trzeciej
partii! Jakby tego było mało, czwartą
partię nasi wygrali… 36:34! Walecz-

ni siatkarze Chełmca mogli liczyć na
swoich kibiców, bo decydujące o
złocie mecze odbywały się w hali
przy ul. Wysockiego.
Zwycięstwo w województwie
dało wałbrzyszanom możliwość organizacji turnieju ćwierćfinałowego.
Tak też się stało, choć czterodniowe

Juniorzy KPS Chełmca Wałbrzych (roczniki 2003 i młodsi)
Dominik Płużka (kapitan), Miłosz Baran, Dawid Szymków, Michał Jerzyk,
Bartosz Ćmikiewicz, Maciej Galara, Bartłomiej Nackowski oraz Damian
Pietrzykowski, Michał Sulanowski, Wojciech Madej, Natan Wojtasik, Mikołaj
Marzec, Szymon Ziemniak, Szymon Mikołajczyk, Hubert Laszkiewicz, Olaf
Chomicki, Karol Kosela.
Trenerzy: Dariusz Ratajczak i Mariusz Jerzyk.

Fot. Dominik Hołda

Juniorzy KPS Chełmca Wałbrzych w
półfinale mistrzostw Polski! Nasi wywalczyli jedno z dwóch premiowanych
awansem miejsc podczas turnieju
ćwierćfinałowego, który odbył się w
Hali Wałbrzyskich Mistrzów.

zmagania o półfinał podopieczni
Dariusza Ratajczaka rozpoczęli
kiepsko, bo od porażki 2:3 z Metro
Warszawa (chociaż prowadzili już
2:0). W kolejnych trzech potyczkach
przegrali jednak tylko jednego seta i
zapewnili sobie promocję do najlepszej szesnastki w Polsce! Wałbrzyscy
juniorzy ponownie byli wspierani

przez głośnych, miejscowych kibiców. Obok Chełmca w najlepszej
szesnastce w kraju znaleźli się
gracze Metra Warszawa. Turniej
półfinałowy rusza już 4 marca.
Trzymamy kciuki za KPS Chełmca!
Wyniki juniorów w turnieju
ćwierćfinałowym mistrzostw Polski:

Chełmiec – Metro Warszawa 2:3
(25:18, 25:23, 22:25, 20:25, 11:15)
Chełmiec – MKS MDK Warszawa
3:1 (25:18, 25:20, 26:28, 25:11)
Chełmiec – Bielawianka 3:0 (25:9,
25:10, 25:17)
Chełmiec – Feniks Leżajsk 3:0
(25:18, 25:15, 25:18)
Dominik Hołda
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celownika na linii rzutów wolnych, także określonych liczbą
14. Właśnie tyle prób wykonali nasi w całym spotkaniu,
ale trafili jedynie pięć z nich.
Drepczący jeszcze na początku
czwartej kwarty wzdłuż meczowej autostrady akademicy
zrównali się ze spowolnioną
wałbrzyską maszyną (75:75).
Doszło do tego, że Górnicy,
zamiast dodać gazu, zatrzymali
się, otworzyli drzwi i wpuścili
opolan do środka. Pięć z sześciu przestrzelonych rzutów
wolnych mogło doprowadzić do wałbrzyskiej kraksy.

»»Piotr Niedźwiedzki w dobrej formie i zdrowy
to potężne zagrożenie dla rywali

Fot. Alfred Frater

Górnicy pałali chęcią
rewanżu za porażkę
w Opolu, ale pęd do
zwycięstwa w pewnym momencie czwartej kwarty zastopowała niemoc… radiowa

Cienka czerwona linia
Suzuki 1 Liga: Dreszczowiec w Aqua-Zdroju dla Górnika, który pokonał Weegree
AZS Politechniką jednym punktem!

W ostatnich dniach trudno
skupić myśli na sporcie. Boiskowe emocje schodzą na
dalszy plan, ustępując miejsca
wieściom z frontu. Z ekranu
telefonu rzadko spogląda
na nas facet z piłką, którego
zastąpił żołnierz z karabinem.
Wysokie loty koszykarzy nad
obręczą, skonfrontowane ze
zestrzelonym śmigłowcem
nieprzyjaciela, bledną i powszednieją. Mecze nierzadko
zastępujemy określeniami w
stylu „pojedynek”, „batalia”,
„rywalizacja” i „starcie”. W
dzisiejszym świecie, definiowanym przez rosyjską agresję
na Ukrainę, te pojęcia jednoznacznie kojarzą się ze świszczącymi nad głowami kulami.

Geopolityka i sport idą za
rękę. Zwłaszcza, gdy konsekwencje decyzji możnych tego
świata dostrzegamy za polskim płotem. W Aqua-Zdroju
zawodnicy Górnika zmierzyli
się z akademikami z Opola,
ale przed spotkaniem złapali
za niebiesko-żółty transparent,
jednocząc się w bólu z naszymi
wschodnimi sąsiadami. Najliczniej w tym sezonie zgromadzona publiczność powstała, doceniając gest na parkiecie burzą
oklasków. Wojna na Ukrainie
kształtuje naszą codzienność.
Kibice dorzucili więc od siebie
antyrosyjski transparent: „Stop
agresji Putina”, ale ich aktywności nie zakończyły polityczne
hasła i okrzyki. Wielu fanów

uczestniczyło w zbiórce humanitarnej, współorganizowanej
przez Górnika i Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. Pakunki z
produktami żywnościowymi,
środkami higienicznymi, matami, karimatami, kocami i pościelą zapełniły foyer hali przy
ul. Ratuszowej. Wałbrzyszanie
odznaczyli się solidarnością,
nie byli obojętni na los sąsiadów zza wschodniej granicy.
A co z samym meczem? W
hicie kolejki biało-niebiescy,
wicelider Suzuki 1 Ligi, podejmowali czwarty w stawce
Weegree AZS Politechnikę
Opolską. W listopadzie na
wyjeździe górą byli akademicy, zwyciężając 83:75 i tym
samym pięknie witając na

stanowisku trenerskim ledwie
30-letniego Kamila Sadowskiego. Górnicy pałali chęcią
rewanżu, ale pęd do zwycięstwa w pewnym momencie
czwartej kwarty zastopowała
niemoc… radiowa.
W ostatnim czasie słuchałem
audycji w pierwszym programie brytyjskiego radia BBC.
Prowadzący poranną audycję
lubią „wkręcać” słuchaczy,
spoglądać na rzeczywistość
z przymrużeniem oka lub też
urządzać sobie iście sportową
rywalizację. Tym razem wyzwali na pojedynek londyńską
linię autobusową nr „14”,
uznawaną za najwolniejszą w
całej stolicy Wielkiej Brytanii.
Okazuje się, że czerwony au-

tobus piętrowy o tym numerze
potrzebuje aż półtorej godziny,
by pokonać odcinek o długości
niecałych trzynastu kilometrów. Wszystko przez gigantyczne korki. Z tego powodu
jeden radiowiec przekonywał
drugiego, że trasę linii nr „14”
szybciej przejdzie na piechotę.
Jaki to ma związek z Górnikiem? U progu czwartej kwarty
meczu z AZS-em nasi gnali w
stronę zwycięstwa. Prowadzili
68:56 i wydawało się, że kontrolują boiskowe wydarzenia.
Na kolejnych odcinkach autostrady do zwycięstwa zaczęli
jednak zwalniać. Linia „14”
zagubiła prędkość w korku, a
biało-niebiescy zatracili impet
z powodu rozregulowanego

Dwa razy spudłował Kamil
Zywert, trzy razy Piotr Niedźwiedzki. Jedną próbę jednak
trafił, co oznaczało wysiadkę
gości na przystanku o nazwie
„Porażka”. 76:75 dla gospodarzy! Na ostatnim odcinku
„Niedźwiedź” wpadł w dołek,
ale generalnie funkcjonował z
werwą, stając się bohaterem
popołudnia. 26 punktów i
16 zbiórek oraz bezlitosne
wykorzystywanie przewagi
fizycznej nad rywalami musiały
się podobać.
Już w środę, 2 marca o
godz. 18:00 ekipa Łukasza
Grudniewskiego podejmie w
obiekcie przy ul. Ratuszowej
odradzające się Dziki Warszawa, które wygrały trzy
ostatnie spotkania i do Wałbrzycha przyjadą po odpoczynku z powodu pauzy w
weekendowej kolejce. Po raz
kolejny pojawi się okazja do
dołączenia do akcji „Solidarni
z Ukrainą” i dorzucenia paczek
z artykułami, które trafią do
potrzebujących.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Weegree AZS Politechnika Opolska 76:75
(20:17, 29:26, 13:13, 14:19)
Górnik Trans.eu: Niedźwiedzki 26 (16 zb), Jakóbczyk
16, Pabian 11 (14 zb), Kruszczyński 5, Durski 4, Dymała
4, Cechniak 4, Zywert 3, Ratajczak 3.
Dominik Hołda
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Grażyna Kulesza-Szypulska

Koszmary mego dzieciństwa
czyli dawno temu na Nowym Mieście...

Krysi...
(wszelkie podobieństwa do osób i miejsc autentycznych są zamierzone, a odpowiada za
nie wyobraźnia autorki)

Wszyscy mówią, że dzieciństwo to czas beztroski, zabawy i
relaksu. Nic bardziej błędnego. Moje dzieciństwo, spędzone
w Wałbrzychu przy ulicy Ogińskiego, to pasmo koszmarów,
które prześladują mnie przez całe życie. Na starość zwłaszcza. Co człowiek sobie coś przypomni, to od razu traci ochotę na sen. W wyniku tego na starość cierpię na bezsenność.
A wszystko zaczęło się tak:
Jak zostałam poczęta, nie wiem. I rodziców nie wypadało o to pytać. Tajemnica i koniec. W każdym razie
jak się dziecko poczęło, to trzeba było je urodzić. Innego wyjścia nie było. Od czasów Adama i Ewy. Właśnie
nadeszła zima jednego z roków, a może lat, z przełomu
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego stulecia,
czyli dwudziestego wieku. Był luty. Mroźny i śnieżny, jak
na luty w dawnych czasach przystało. Innego lutego nie
było.
Rodzice położyli się spać prawie razem z kurami, chociaż
kur też nie było, bo przecież wszystko działo się w starej
przedwojennej kamienicy przy Ogińskiego od numeru 14 po
22 (tylko parzyste) w Wałbrzychu. Nikt nie oglądał telewizji,
nie siedział w internecie, bo tego też nie było.
W każdym razie mama zaczęła przewracać się z boku na
bok. Tato narzekał, że się przewraca, a mnie zrobiło się za ciasno. W brzuchu mamy oczywiście. Co oznajmiałam częstymi
ruchami rąk i nóg. Około drugiej w nocy przywaliłam mamie
z główki w część ciała, w której miało ukazać się światełko w

tunelu. Mama podniosła się do pozycji siedzącej.
– Słuchaj, zaczęło się! – wrzasnęła do taty.
Tato poderwał się na równe nogi i pobiegł do ubikacji. Bo
łazienki też nie było. Po powrocie zapytał nerwowo:
– Co się zaczęło?
– Dziecko się rodzi! Łauuuu! Do szpitala!
Oczywiście najłatwiej było wprowadzić w życie plan A,
czyli pobiec do sąsiadki, jedynej w całej kamienicy posiadającej telefon, zadzwonić po karetkę pogotowia i czekać.
Niestety. Sąsiadka wyjechała. Nie na wieś. Na wczasy z Funduszu Wczasów Pracowniczych. Do Krynicy Górskiej jakby
nie było... Pozostał plan B.
Tato szybko wskoczył w spodnie, pozostałe elementy garderoby i jeszcze szybciej wybiegł z domu. Plan przewidywał, że stanie na skrzyżowaniu Ogińskiego z Namysłowskiego i będzie łapał taksówkę. Do jedynego w dzielnicy postoju
było zbyt daleko i nie gwarantował on, że jakaś taryfa stać
będzie. Były to czasy, kiedy taksówka to była taksówka, a
taryfiarz to zawód niedostępny dla wielu. Żeby mieć taxi,
trzeba było mieć auto, a to już stanowiło luksus dla klasy
robotniczej niedostępny. W sumie taksówek było niewiele i
ciągle znajdowały się w ruchu. Łatwiej było złapać takową
na skrzyżowaniu niż odnaleźć na postoju.
Ale nie o drugiej w nocy na jednym z bocznych skrzyżowań w dużym mieście. Tato stał, stał i stał, a nic nie jechało.
Przybiegł więc do domu, by wprowadzić w życie plan C.

Fot. użyczone (archiwum autorki)

I. Poród

» Urok dawnych wózków... Grażynka Kulesza w maju 1959 roku
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Zerknął na leżącą na tapczanie mamę ze mną w środku:
– Ubierz się ciepło! – ryknął. Chwycił klucze od piwnicy i
pobiegł na dół.
Mama oczywiście wiedziała, o co chodzi. Ociężałymi ruchami zaczęła się ubierać w strój wyjściowy, czyli spodnie
taty, ciepły sweter. Najpierw jeden, potem drugi. Dołożyła
do tego skarpety. Oczywiście takie wełniane, robione własnoręcznie na pięciu drutach.
Tato z szybkością Flasha wpadł do mieszkania. Chwycił
pierzynę z tapczanu. Ponownie pobiegł na dół. Mama założyła płaszcz zwany pelisą. Szyję okręciła szalem. Też własnoręcznie robionym. Za pomocą dwóch drutów. Na głowie
umieściła czapkę z królika, którego ktoś pożarł, a futro przerobił na nakrycie. Taka ekologia wówczas była.
Tymczasem tato-Flash wrócił. Pomógł mamie nałożyć buty
i ostrożnie, pozornie bez pośpiechu sprowadził ją na parter.
Z mieszkania pod „jedynką” wyjrzała sąsiadka w podomce
zwanej szlafrokiem:
– Zaczęło się?
– No.
– To trzymam kciuki!

Tato szybko wskoczył w
spodnie, pozostałe elementy
garderoby i jeszcze szybciej
wybiegł z domu
Przed wejściem do klatki stał paradny powóz. Duże sanki
z oparciem, wyścielone małżeńską pierzyną. Tato ostrożnie
ułożył mamę. Chwycił za mocny sznur przyczepiony do sanek, nabrał powietrza w płuca...i ….
„Najpierw -- powoli -- jak żółw -- ociężale,
Ruszyła -- maszyna -- po szynach -- ospale,
Szarpnęła sanie i ciągnie z mozołem....” *
Tato ruszył w kierunku szpitala.

» A do szpitala z Ogińskiego 14-22 na Paderewskiego
nadal pod górkę... Wałbrzych 2008 rok
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Przed wejściem do klatki
stał paradny powóz – duże
sanki z oparciem, wyścielone
małżeńską pierzyną
Szpital odległy był od naszej kamienicy o jakieś plus minus sto metrów, całe pięćset metrów, czyli pół kilometra.
Dla sprawnego młodego faceta, mającego zostać właśnie
ojcem, dociągnięcie tam żony nie powinno było sprawić
kłopotów. Ale... oczywiście, że jest jakieś ale. Koszmarne
ale. Szpital dawno temu wybudowano w fatalnym dla nas
miejscu. Na górce. Podczas gdy znajdujący się blisko niego
stadion – w dolinie. Do szpitala pod górkę nie mieli tylko ci,
co w jego pobliżu mieszkali. Większość, nie dość, że zdążała
tam chora, miała pod górkę. Ciąża co prawda nie choroba,
ale trasa, zwłaszcza zimowa, ciężka.
Tato stanął na wysokości zadania. Sapiąc i dysząc dociągnął mamę ze mną w środku do szpitalnej portierni.
Był to niewielki budynek pełniący funkcję wartowniczą.
Tutaj kończyła się trasa wszystkich innych niż chorych. Rodzinie i osobom towarzyszącym wstęp był całkowicie zabroniony przez sześć dni w tygodniu. Siódmego, a była to niedziela, można było odwiedzać chorego przez dwie godziny.
Tylko chorego. Na położnictwo, gdzie rodziło się nowe życie,
a które jak już wiemy chorobą nie było, wstęp był całkowicie zabroniony w systemie 24/7.
Tak więc tato przekazał mamę w ręce służby zdrowia, która odprowadziła ją na „porodówkę”. Sam wrócił do domu.
Sanki zamknął w piwnicy. Pierzynę dotargał ponownie na
małżeńskie łoże. Nawet podjął próbę zaśnięcia. Powiedzmy,
że sobie podrzemał.
Tymczasem mamą zajęły się wykwalifikowane służby medyczne. Jedna z nich w postaci lekarza dyżurnego pokręciła
głową. Coś się we mnie nie podobało. Pchałam się co prawda na ten świat, ale odwrotną stroną. Nie, nie przez gardło.

» Grażyna Kulesza z rodzicami chrzestnymi Jadwigą
i Lubomirem – Wałbrzych marzec 1959 rok

Pchałam się tylną częścią ciała, znaczy się pośladkami, inaczej nazwanymi du..., tyłkiem oczywiście.
– Jak to się stało? – zadał retoryczne pytanie doktor na
dyżurze.
„Panie, gdybyś pan zasuwał do porodu na sankach pod
górkę, też byś pan się przekręcił głową do góry!” - chciałam
krzyknąć. Dałam sobie spokój. Uznałam, że mamie trzeba
pomóc. Muszę jak najszybciej wydostać się na ten świat!
„Panie, zrób pan coś, bo dłużej nie wytrzymam!” - jęknęłam widząc zamiast światełka w tunelu, wątrobę mamy.
Chyba usłyszał. W każdym razie ja usłyszałam krzyk
mamy, instrukcje lekarza typu „Oddychać głęboko! Przeć!
Oddychać!”. Wreszcie poczułam, że moja tylna część, zwana
ze staropolska rzycią, poczuła się swobodnie. Potem wolność uzyskały kolejne elementy ciała. Na koniec odetchnęłam głęboko ziemską atmosferą. Mój oddech przypominał
wrzask zarzynanego zwierzęcia. I co? I nic. Jakaś sala, jacyś
obcy. Takie alieny wokół. Zupełnie nie wiem, dlaczego liczyłam na fajerwerki i powitalny transparent. Przecież jestem!
Urodziłam się! Żyję!
Nic z tego. Szybko zabrano mnie pod kran. Wypłukano
i zawinięto w pieluchy jak starożytną mumię. Niedługo
więc cieszyłam się wolnością. Znowu byłam zniewolona
poprzez tetrę i flanelę. Pokazano mnie mamie i zabrano
do sali, w której leżeli podobni do mnie. Wszyscy zgodnym chórem protestowaliśmy przeciwko ograniczeniu
wolności.
I tak oto wyglądał mój pierwszy koszmar. Do szpitala pod
górkę. Poród pośladkowy. Zapakowanie w pieluchy. Odizolowanie od mamy.
I jak tu nie mieć wszystkiego w rzyci, którą człowiek na
świat wychodził.…
* Julian Tuwim - „Lokomotywa”
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II. Monitoring
Monitoring? Permanentna inwigilacja? Myślicie, że to wymysł ostatnich, no powiedzmy dwudziestu lat? Oczywiście,
że nie. Śledzenie było zawsze. Aha, chodzi wam o formy,
takie sposoby na śledzenie, szpiegowanie, obserwowanie,
węszenie? Rzeczywiście, w czasach przedpotopowych, czyli w
latach sześćdziesiątych minionego stulecia były inne. Bardziej
koszmarne niż obecnie.
Ich podstawową cechą był tapir lub „trwała”, sokoli wzrok
i donośny głos. Nazywał się mamami i monitorował teren w
zależności od pory roku od godziny do kilku. Tyle, ile trwał
dzień od późnego wschodu do wczesnego zachodu. Czyli tyle,
ile małoletnie dzieci przebywały na podwórku.
Mamy otwierały okna, opierały się na szerokim parapecie od
strony kuchni i obserwowały. Oczywiście, że nas. Oczywiście,
że w ramach wychowania i pilnowania. Jeśli któreś z nieletnich
i jeszcze nie nastolatków uczyniło coś wbrew obowiązującym
przepisom prawa podwórkowego, natychmiast z któregoś okna
rozlegał się alarm:
– Zośka, nie syp mu w oczy ziemią! A ty Bolek, nie znęcaj się
nad jej lalką! Władzio, gdzie leziesz? Tam nie można!
Wcale nie oznaczało, że to krzyczy mama Zośki, Bolka czy
Władzia. Zasada „wszystkie dzieci nasze są” obowiązywała
wszystkich. Wszyscy wychowywali młode pokolenie, co wcale
nie oznaczało, że żyliśmy w komunie hipisowskiej. Takie ponoć
były wówczas na Zachodzie. My co prawda też mieszkaliśmy
na zachodzie Polski, takim trochę południowym, ale nie był to
Zachód przez duże Z, oglądany w nielicznych filmach produkcji
europejskiej. O amerykańskich nie wspomnę.
O ile koszmarne filowanie mam było do zniesienia, wszak to
mamy były, o tyle na moim dzieciństwie zaciążyło lustrowanie
dokonywane przez sztab główny monitoringu podwórkowego.
Znaczy się panią Henię.

» Część obszaru monitorowanego – widok z okna
przy Ogińskiego 18, Wałbrzych 1963 roku

Pani Henia mieszkała w idealnym środku naszego zlepionego
rzędu poniemieckich kamienic. Do tego na drugim piętrze.
Czyli najwyższym. Stara była. W chwili moich narodzin liczyła
sobie jakieś 50+ . Utrzymywał ją mąż pracujący na zmiany.
Gdzie? Nie wiedzieliśmy. Tyle było wokół zakładów pracy, że
nam dzieciakom trudno było się zorientować. Dzieci pani Heni

Jola miała siedemnaście
lat i pochodziła z rodziny
przedsiębiorców handlowych,
zwanych ongiś badylarzami, a
Maniek miał ojca na stanowisku
w komitecie dzielnicowym
ówczesnej jedynie słusznej
partii
też były już stare, takie 30+, mieszkały w innych dzielnicach i
miały już własne dzieci. Panią Henię charakteryzowały: proste
włosy, cienki głos, dobra pamięć i słaby wzrok.
I to właśnie ona koordynowała monitoring na podwórku. O
zgrozo, mamy jej ufały. Wiedziały, że jeśli żadna z nich akurat
nie podpatruje dzieciarni z okna, czyni to na pewno pani Henia
i młode pokolenie jest bezpieczne.
Bo tropiąca nas przez okno pani Henia miała lornetkę! Lornetka była zabytkowa, bo przedwojenna, czyli sprzed II wojny
światowej. Była najcenniejszą pamiątką rodziny pani sąsiadki.
Przyjechała wraz z nią ze Lwowa, bo stamtąd cała rodzina

» Tańczymy twista – Grażyna na zabawie
karnawałowej w 1965 roku

pochodziła. Data jej produkcji już świadczyła, że był to sprzęt
niezawodny i najwyższej jakości. Wszystko, co pochodziło z
przedwojnia było dla pokolenia przedwojennego najlepsze. W
kulcie dla epoki słynnego dwudziestolecia byliśmy zatem wychowywani od dziecka. Symbolem czasów słynnego marszałka
była dla nas lornetka pani Heni. Koszmarna lornetka.
I tak oto nasza szefowa miejskiego monitoringu potrafiła
zajrzeć dosłownie wszędzie tam, gdzie wzrok nie sięgał.
Oczywiście, że próbowaliśmy schować się przed lornetką,
dostrzec, kiedy nie jesteśmy w jej zasięgu, bo na przykład
pani Henia poszła do toalety... Nic z tego. Jeśli już wydawało
się nam, iż możemy bezkarnie wejść na zakazany teren i
zniknąć w krzakach, z mety w oknie pojawiała się postać z
czterema oczami.
Nasze niecne postępki były skrzętnie zapisywane w pamięci
podwórkowego nadzorcy, a następnie przekazywane rodzicom.
Był obciach, była kara, a przede wszystkim świadomość, że
znowu w życiu nam nie wyszło. Jednym słowem – koszmar.
Ale raz wydarzyło się coś, co warte jest cyfrowego zapisu.
W letni wieczór zasiedliśmy do rodzinnej kolacji.
– Wiesz, że Jola to już chyba nie chodzi z Mańkiem... - przekazała podwórkową plotkę mama.
– O, a z kim teraz chodzi? - dopytywał tato.
– Chyba z Jurkiem.
– O, to się starzy zmartwią...
Jola miała siedemnaście lat i pochodziła z rodziny przedsiębiorców handlowych, zwanych ongiś badylarzami. Mieli swój
stragan na miejskim targowisku i powodziło im się całkiem
znośnie, bo Jola miała rower. Prawdziwą „damkę”, przedmiot
zazdrości innych nastolatek.
Dziewiętnastoletni Maniek miał natomiast ojca na stanowisku
w komitecie dzielnicowym ówczesnej jedynie słusznej partii.
Połączenie obu rodzin było ich obopólnym marzeniem. Jurek

koszmary mego dzieciństwa

zaś był synem kolejarza i gospodyni domowej, czyli typowym
proletariuszem bez perspektyw.
– Pani Henia nakryła Jolę z Jurkiem, jak całowali się w krzakach – kontynuowała mama.
– O, a to feler, westchnął seler – zacytował Brzechwę tato.
Krzaki o wysokości średnich drzewek były umowną granicą,
za którą dzieciom nie wolno było bez pozwolenia chodzić. Oddzielały one część podwórka przeznaczoną na miejsce zabaw
od części zarośniętego mniejszymi krzewami i wielkimi chwastami terenu czysto ekologicznego, o który nikt nie dbał i który
po prostu był. Był wielką atrakcją zwłaszcza dla nastolatków,
co to lubili się ukrywać. A wszyscy korzystający z jego zalet
mieli nadzieję, że lornetka pani Heni tam nie sięga. Jak widać,
wszyscy się mylili.
– Od dwóch dni się tam spotykają... - plotkowała mama.
– Nie, chodzili tam już wcześniej – włączył się do dyskusji
mój czteroletni brat.
Rodzice spojrzeli na niego mocno zdziwieni.
– A skąd wiesz? - zapytał tato.
– Bo my dużo wiemy – zasepleniło młodsze rodzeństwo.
Bo oprócz monitoringu prowadzonego z okien przez mamy
i lornetkę, istniała na podwórku siatka szpiegowska. Była
to grupa zwana dziećmi, czyli społeczeństwo w wieku od
czterech do dziesięciu lat. Potrafiliśmy się wszędzie wcisnąć,
wszystko zobaczyć, a przede wszystkim usłyszeć. Dzieci nikt
nie traktował poważnie, dzieci przecież niczego nie rozumiały. Natomiast my dosyć szybko zrozumieliśmy, że możemy
wyciągnąć z tego korzyści. Chodziliśmy za niepełnoletnimi
palaczami. Podsłuchiwaliśmy rozmawiające sąsiadki. Najbar-

dziej lubiliśmy jednak zakochanych. I oni byli zawsze dla nas
najhojniejsi. Bo nasze zainteresowanie życiem podwórka wcale
nie było bezinteresowne. Przyłapani na paleniu, całowaniu
i plotkowaniu w celu uniknięcia kompromitacji używali najpiękniejszych słów: „Tylko nie mów nikomu” i wciskali do ręki
cukierki lub ciastka.

Wreszcie poczułam, że
moja tylna część, zwana ze
staropolska rzycią, poczuła się
swobodnie
– Ja dostałem od nich dwie „klówki”, zeby nie gadać, co oni
w ksakach robią.
Kopnęłam brata pod stołem dając znak, żeby zamilkł. W
końcu zapłacili mu tymi cukierkami za milczenie, więc trzeba
milczeć. Gramy fair do końca.
Rodzice jednak nie odpuścili:
– Powiedz, co jeszcze robili, syneczku, powiedz....
Ich zainteresowanie Jolą i Jurkiem zaczęło mi się wydawać
zbyt mocne jak na normalne plotki. Wlepili wzrok w brata,
czyli swego syna i czekali z niecierpliwością na informację.
Czterolatek milczał.
– Wiesz, dam ci trzy „krówki”, jak powiesz.
No świństwo, normalne świństwo – chciałam krzyknąć,
bo metoda przekupywania własnych dzieci nie mieściła mi
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się w siedmioletniej głowie. Przypomniałam sobie jednak,
że...
– W domu nie ma „krówek”. Wczoraj tato zjadł wszystkie.
Tato się przyznał. Skonsumował. Z apetytem.
Rodzice zaczęli więc się uśmiechać i prosić o wieści spod
krzaków. Wreszcie mama nie wytrzymała stosowanych przez
siebie pedagogicznych metod:
– Mów szybko, co oni tam robili, bo jak wezmę ścierkę i
przyleję w łeb, to popamiętasz!
Czterolatek zwiał pod stół i wrzasnął:
– Powiem!
Zdrajca. Powiem na podwórku, żeby nikt mu już cukierków
nie dawał, bo i tak sypie.
– Oni tam... oni tam.... całowali się …. i..... palili papierosy....
Starzy byli zaskoczeni. Usiedli ponownie przy stole.
– Tylko tyle? - spokojnie zapytała mama.
Spojrzałam na nią zdziwiona. A czego oczekiwali? Co jeszcze
można robić w krzakach?
Następnego dnia omówiłam zaistniałą sytuację z ludźmi na
podwórku. Brat otrzymał ksywę „kabel”. Niestety, w związku z
tym musiałam mieć go na oku, co ograniczyło moje pole działania. Ale trudno, rodziny człek sobie nie wybiera.
Najważniejsze jednak, że tym razem okazaliśmy się lepsi
od lornetki pani Heni. Jolę i Jurka namierzyliśmy szybciej.
Przez około dwa tygodnie wyciągaliśmy od nich „krówki”,
„irysy” i „landrynki”. Po namierzeniu ich lornetką, przestali
się ukrywać, a po kilku awanturach w domu i jeszcze kilku
latach wzięli ślub i ich dzieci zaczęły namierzać nas. W tych
krzakach oczywiście.
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