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Nie wolno nam myśleć,
że to jest „ich” wojna,
bo to jest „nasza”
wojna
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Na pomoc sąsiadom
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Czy wiesz, że…

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (ze zbiorów „Biblioteki pod Atlantami”)

Boguszów-Gorce ma
najwyżej położony rynek
miejski w Polsce? Miasto
uzyskało prawa miejskie w
1499 roku, nadane przez
Władysława Jagiellończyka.
Trzy lata później uzyskało
również liczne przywileje
górnicze.
Rynek znajduje się na
wysokości 591 m i 58 cm
nad poziomem morza. Nie
dość, że najwyżej położony, to prawdopodobnie
jedyny w swoim rodzaju,
bowiem w XVI w. na płycie
rynku działał szyb górniczy! Obecnie znajduje się
tam ratusz utrzymany w
stylu barokowym. Został
zbudowany w 1731 roku
na miejscu gorzelni, której
pożar spowodował spustoszenie centrum miasta.
W XIX wieku ratusz, obok
funkcji administracyjnej,
pełnił również funkcję więzienia. W 1976 roku został
wpisany na listę obiektów
zabytkowych.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

Czytaj str. 13

Nie zwalniamy tempa i zgodnie z planem w najnowszym numerze
proponujemy wam do poczytania aż 40 stron. Wszak nie od dziś wiadomo, że lubimy grubsze… gazety. A nie żadne popierdółki, które
można wziąć do ręki, przejrzeć i odłożyć na półkę po kilku minutach.
Bo na kilkunastu stronach nie ma na czym oka zawiesić.
w samozachwyt i zamiast brać
się do ciężkiej pracy zatopimy
się na długie godziny w fotelu
z filiżanką kawy lub herbaty. A

przecież na to nie ma ani czasu, ani przyzwolenia. Naszą
ambicją jest bowiem to, aby
co dwa tygodnie dosłownie

rozpieszczać was najlepszymi,
możliwymi treściami. Dziś jako
urozmaicenie gazety proponujemy dodatek turystyczny.
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To jest ten czas

Bierzcie i czytajcie, nie tylko
swoje ulubione rubryki, ale
też wszystkie nowości, bo
u nas nie znajdziecie przepisywanych komunikatów.
Jeżeli chcielibyście podzielić
się z nami swoimi opiniami
i uwagami, to rzecz jasna
zapraszamy do korespondencji. Piszcie do nas na dobrze znany adres: redakcja@
wieszco.pl.
Dziś dajemy jeszcze więcej
do czytania, bo łącznie 40
stron. Znajdźcie inną lokalną
gazetę w regionie, która aż
tak dba o swoich czytelników.
Wersję papierową znajdziecie
w ponad 500 punktach kolportażu rozsianych na terenie
całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Co oczywiste „częstujcie
się” bezpłatnie. Możecie też
ściągnąć nasz dwutygodnik

Fot. użyczone (LOT AW)

Tylko u nas 40 stron!

Zupełnie inaczej niż u nas,
bo WieszCo to klasa. Dobra,
koniec z tym samouwielbieniem, bo jeszcze popadniemy

RYS: Marcin Skoczek
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Szukaj

w środku
dodatku

turystycznego
Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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Fot. Ryszard Burdek

» Wielka pomoc płynie z Polski do Ukrainy

Na pomoc sąsiadom
Trzeci tydzień trwa agresja Rosji na Ukrainę. Bandycki napad zmienił obraz całego
świata... Giną bezbronne kobiety i dzieci... Niszczone są obiekty cywilne… Co oczywiste, odcisnęło to piętno na wszystkich.

Patrząc po tym, co dzieje się wokół nas, patrząc
chociażby na Instagrama,
Facebooka, na doniesienia z
telewizji i radia, pomagamy
dosłownie wszyscy. To wielce
budujące, że w tak ciężkich
chwilach dla Ukrainy, dla naszych najbliższych sąsiadów,
jesteśmy w stanie dać z siebie
tyle dobra i pomocy, tyle ciepła. Naprawdę nie ma co się
licytować i wyliczać, kto ile
dał, kto ile zrobił i ile poświęcił, by pomóc innym. Możecie zrobić przelew, możecie
kupić potrzebne produkty w
spożywczym albo drogerii,
możecie oddać ubrania po
swoich dzieciach, możecie
pojechać na samą granicę,
możecie udostępnić pokój w
swoim mieszkaniu lub puste

pokoje w domu, którymi dysponujecie. Na pewno to nie
jest czas na żadne wyścigi.
Nieśmy pomoc, troszczmy
się o bliskich i siebie. To nie
czas na bohaterskie porywy.
Chcecie działać? Przemyślcie
wszystko dokładnie i dwa
razy.
Pomagają placówki oświatowe, fryzjerzy, zakłady pracy,
miejskie instytucje, artyści.
Wałbrzyszanie zaangażowali
się w pomoc dla Ukrainy i
Ukraińców. Nie ma dnia, aby
z miasta nie ruszały kolejne
transporty darów potrzebnych
za naszą wschodnią granicą.
Zakres działań mieszkańców
powiatu wałbrzyskiego wzbudza podziw. Dla wszystkich,
którzy przyjechali do Wałbrzycha i potrzebują pomocy,

noclegu lub informacji, działa już Punkt Informacyjny w
Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej przy ul. Kilińskiego
1 (tel. +48 74 66 40 948 oraz
74 66 40 949). Punkt czynny
jest od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-15:30. Całodobowo czynny jest numer
telefonu do Straży Miejskiej
w Wałbrzychu +48 74 644
48 40. Jeżeli jesteś mieszkańcem Wałbrzycha oraz regionu
wałbrzyskiego, chcesz pomóc
jako wolontariusz, zaoferować
miejsce w domu, zadeklarować usługę? Zadzwoń: + 48
504 796 787, + 48 504 797
792 od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-15:30.
Wałbrzych osiągnął jednak
liczbę graniczną uchodźców. Z
przyjęciem większej ilości osób

mogą być już kłopoty. O rozwagę w zapraszaniu uchodźców
prosi prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej. - Bardzo
proszę, żeby nie zachęcać do
przyjeżdżania do naszego miasta w sposób niekontrolowany,
poprzez instytucje, fundacje,
czy też osoby prywatne, ponieważ nasze miasto powoli
wyczerpuje w tej chwili możliwości zapewnienia noclegu,
aprowizacji i podstawowych
potrzeb dla uchodźców. Bardzo proszę, aby nie przywozić
do Wałbrzycha dużych grup
bez uzgodnienia tego typu
działań z miastem – apeluje
gospodarz miasta. I jeszcze

coś wyjątkowo ważnego. Pod
adresem www.biznes.walbrzych.pl zamieszczane są oferty pracy dla obywateli Ukrainy.

Naprawdę nie ma co
się licytować i wyliczać,
kto ile dał, kto ile zrobił
i ile poświęcił czasu, by
pomóc innym
Zachęcamy przy okazji firmy
szukające pracowników do
przesyłania swoich ofert na
adres mailowy: k.usarek@
um.walbrzych.pl.
Tymczasem grubo ponad
700 uchodźców zgłosiło się

po pomoc do Świdnickiego
Centrum Pomocy Ukrainie.
Dary nadal można przynosić
do budynku przy ul. Długiej
33 oraz do budynku po Szkole
Podstawowej nr 105 przy ul.
Folwarcznej 2. Do pierwszego
z punktów prosimy dostarczać
rzeczy w niewielkiej ilości,
natomiast do drugiego – te o
większych gabarytach i ilości.
Dary dla uchodźców przyjmowane i wydawane będą
od poniedziałku do piątku w
obu punktach w godzinach od
9:00 do 17:00 oraz w sobotę
od godz. 8:00 do 14:00 przy
ul. Długiej 33.
- Punkt przy ul. Długiej 33
stał się naszą bazą, punktem
informacji, punktem przerzutowym, zbiorem informacji, magazynem. Miejscem
gdzie ludzie znajdują realną,
ważną pomoc i wsparcie.
Miejscem, gdzie tak bardzo, w tak ekstremalnych
warunkach poznajemy co
znaczy słowo wolontariusz.
Jestem tu od początku po
kilka razy dziennie. Tu też
wygr ywamy tę wojnę –
mówi Beata Moskal-Slaniewska, prezydent Świdnicy.
Osoby, które chcą udzielić
pomocy uchodźcom z Ukrainy proszone są o kontakt z
Centrum Pomocy Ukrainie
w Świdnicy pod numerami
telefonów: 74/856 29 97
i 74/856 29 96. Przypominamy również, że utworzony został specjalny e-mail:
dlaukrainy@um.swidnica.
pl. Można tu zgłaszać chęć
udzielenia pomocy, ale także
zwrócić się z prośbą o jej
otrzymanie. Miasto uruchomiło także zbiórkę środków
finansowych. Wpłaty darowizn można dokonywać na
numer subkonta Urzędu Miejskiego w Świdnicy: 93 1240
4142 1111 0011 1201 6259.
KaR

* konserwy

* dania gotowe
* mleko
* olej
* kawa

* koce
* śpiwory
* kołdry
* poduszki
* pościel
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Co jest najbardziej potrzebne?
ŻYWNOŚĆ Z DŁUGIM
MILE WIDZIANE
TERMINEM WAŻNOŚCI
SĄ TEŻ
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Coś o kobietach i dla kobiet
Siła tkwi w kobietach! Takich hasłem rozpoczyna się inicjatywa Zamek
Kobiet. Spotkanie ze znaną i lubianą dziennikarką telewizyjną Dorotą
Wellman i towarzyszącą jej Martą Klepką zainauguruje nowy projekt
wymyślony i realizowany przez kobiety z myślą o kobietach.

Rys. Katarzyna Zalepa

Zamek Kobiet to wspólna inicjatywa pań: prezes Zamku Książ
w Wałbrzychu Anny Żabskiej,
wiceprezydent Wałbrzycha Sylwii
Bielawskiej i Karoliny Rduch z

Faurecii Wałbrzych S.A.W ramach
Zamku Kobiet będą prowadzone
różnorodne działania edukacyjne, informacyjne, społeczne oraz
kulturalne służące kształtowaniu

oraz podtrzymywaniu aktywnych
postaw kobiet w różnym wieku.
To projekt, który będzie na bieżąco
reagował na potrzeby i wyzwania
kobiet. Obok inicjatorek projekt
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współtworzy zespół składający się
z 10 znanych i cenionych za wiedzę i umiejętności wałbrzyszanek.
Zamek Kobiet to projekt dedykowany paniom, który stwarza
wyjątkową przestrzeń dla różnorodnych inicjatyw, działań.
Podczas spotkań kobiety będą
mówiły o tym, co jest dla nich
ważne, inspirujące i często pomijane w publicznej dyskusji.
SCB

Zgłupieliśmy do reszty
Spróbujcie pobudzić wyobraźnię. Pomyślcie tylko, że jednego dnia wieczorem,
po gorącym prysznicu, przy lampce wina oglądacie serial na Netflixie. Planujecie kiedy nazajutrz odwieźć dziecko do przedszkola, żeby zdążyć na spotkanie z
klientem. Mówicie przyjaciółce, że jutro oddzwonicie, bo zapowiada się luźniejszy dzień. I poplotkujecie zaraz po tym, gdy zjecie zamówioną prosto do domu
pizzę. Tymczasem rano pod wasz dom podjeżdżają czołgi, a podwórko dalej
spadają bomby…
Wyobrażacie to sobie? Bo my nie!
Ukraińcy też sobie nie wyobrażali.
Przecież to nie dzieje się naprawdę…
Uwierzcie, siadaliśmy do tego tekstu
kilkukrotnie. Przymiarek i poprawek
było więcej niż w salonie ślubnym
po pierwszej wizycie panny młodej.
W końcu doszło do nas, że co byśmy
nie napisali o wojnie na Ukrainie, to
i tak będzie wtórne i zaśmierdzi banałem mniej więcej na kilometr, jak
używana onuca. Właśnie, ale czy na
pewno „na Ukrainie”? Pomyśleliśmy,
że mimo wszystko jednak tak napiszemy, zachowując pewną tradycję
językową. Bo przecież nie powiecie
„w Węgrzech”, czy „w Litwie”? Tylko

z drugiej strony jakie ma to teraz
znaczenie?! My głupcy.
Dobra, bo się zaczynamy niepotrzebnie nakręcać. Postanowiliśmy
bardzo uważać, żeby nie popaść w
mentorski ton (przepraszamy jeśli
niektóre fragmenty tak odbierzecie)
i skończyć (przynajmniej na chwilę z
dworowaniem sobie, bo to nie czas
i miejsce), a mądrowanie pozostawić
innym znawcom, których wysyp zauważyliśmy tuż po napadzie Rosji na
Ukrainę. Dziś co drugi jest specjalistą
od stosunków międzynarodowych,
fachowcem od polityki globalnej,
specem od wojskowości i militariów.
Szkoda, że tych ekspertów nie widzie-

liśmy i nie słyszeliśmy w 2014 roku gdy
Putin wysyłał Zachodowi „balonika
testowego”, podobnego do tych, które
dzieci dostają na festynach. Przyglądając się, czy wiatr nie porwie go nazbyt
gwałtownie, po tym gdy wjechał z
futryną na Krym. I nie porwał. Nawet
kilka miesięcy temu, gdy Moskwa
gromadziła wojsko i sprzęt pod granicą
ukraińską trudno było dostrzec mądrali. Tych, którzy dziś z miejsca wiedzą, co
należy robić. My głupcy.
Mamy dobrą radę. Przełączcie
natychmiast kanał telewizyjny, krzyżykiem zamknijcie portal albo zignorujcie posty na Facebooku, gdy tylko
zobaczycie lub przeczytacie, że ktoś

wobec wojny na Ukrainie wyraził
„głębokie zaniepokojenie”. Nie możemy już dalej słuchać pierdów w stylu
„nawołujemy obie strony konfliktu
do przywrócenia pokoju”. Owszem
jest ich dużo mniej niż jeszcze kilka
dni temu, ale niestety dalej się wydobywają, jak „wiatry” po zjedzeniu
nadmiernej ilości fasolki po bretońsku.
Ku**a, jakie obie strony, jakiego konfliktu?! Ukraina jest winna, że została
bezpardonowo zaatakowana?! To
nie jest żaden konflikt, tylko wojna,
którą wywołał jeden kraj najeżdżając
na drugi. Takich frazesów mamy już
po dziurki w nosie. Liczą się konkrety.
Niech nawet niektórzy licytują się kto

Fot. użyczone (Zamek Książ)
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ile przekazał napadniętym broni, przyjął uchodźców i jak wielkie nałożył
sankcje, ale niech już nikt nie waży się
pierdzielić o konflikcie. To nikczemna
agresja putinowskiej Rosji na Ukrainę.
Wojna, w której giną cywile, matki z
dziećmi, staruszki, a bomby spadają
na przedszkola, osiedla mieszkaniowe
i szpitale. My głupcy.
Nie będziemy przewidywać, co
może stać się za dzień, tydzień lub
za miesiąc, bo się na tym nie znamy.
To jak jeszcze przed kilkoma dniami
wróżenie czy bezwstydna FIFA nakaże
grać Polsce z Rosją baraż o awans do
MŚ w Katarze. W końcu nie kazała,
bo biało-czerwoni już dawno powiedzieli, że nie zagrają i basta. Szacunek
panowie. A co może wydarzyć się
dalej na wojnie? Nikt tego nie wie, a
eksperci zmieniają częściej zdanie niż
bieliznę dbający o higienę Francuzik
lub Niemiaszek. Wiemy jedno, może
stać się wszystko. Bo napadnięci przez
Putina jeszcze niedawno widzieli czołgi i samoloty co najwyżej w serialu
telewizyjnym, tymczasem po jednej
nocy dostrzegli je pod oknami swoich
domów i na niebie przysłaniające
słońce. My głupcy.
Ukraińcy pokazują, że ich kraj to nie
jest jakiś skład węgla na końcu świata,
pod który można podjechać byle jaką
furmanką, zrobić groźną minę, krzyknąć, a właściciel przestraszony wyskoczywszy ze stróżówki, odda wszystko
co ma, trzęsąc przy tym portkami. A
później schowa się pod tapczan. Walczą o swoją ziemię. Trzymamy kciuki,
żeby ten, który rozpętał piekło dostał
porządnie w trąbę i żeby zamknął
się raz na zawsze. A dla Zachodu,
który jak ten maltańczyk biegał obok
owczarka kaukaskiego, obwąchując
go i łasząc się, niech to będzie lekcja
na przyszłość. My głupcy.
Może w dziennikarstwie nie jesteśmy aż takimi orłami jak Robert Lewandowski w piłce nożnej, czy Jeff Bezos
w robieniu pieniędzy, ale wiemy co
to przyzwoitość. I jesteśmy dumni, że
jako Polacy zdajemy właśnie egzamin
z solidarności i człowieczeństwa. Że
przestaliśmy być pożeraczami popcornu przed telewizorem, gdy pożoga
wokół. Że zechcieliśmy zmienić choć
w niewielkim stopniu świat, pomagając swoim sąsiadom. Każdy na swój
sposób, każdy na tyle, na ile może i
na ile go stać. Podając pomocną dłoń
drugiemu człowiekowi, gdy ten tej
pomocy akurat bardzo potrzebuje.
Tomasz Piasecki
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centrum aktywności lokalnej, centrum
aktywności rekreacyjnej, bo powstanie boisko dla dzieci, plac zabaw.

» Czekamy na zakończenie prac na obwodnicy Wałbrzych

Idzie wiosna, więc praca wre
Trwają prace przy budowie obwodnicy Wałbrzycha. Na niektórych odcinkach
droga jest gotowa niemal w 100 procentach, ale w kilku miejscach na finał robót
jeszcze poczekamy 2-3 miesiące. Do przodu posuwają się też inne inwestycje.
Do standardowych prac, które
prowadzono w ostatnim okresie przy
budowie obwodnicy należały: montaż
barier energochłonnych i ekranów
akustycznych, roboty brukarskie i
ziemne związane z przygotowaniem
podłoża pod przyszłe prace bitumiczne, wykonano tzw. syfon pod Lisią
Sztolnią, ułożono kanalizację desz-

czową i sanitarnej oraz zamontowano
nowe lampy. Jednak w mieście toczą
się też inne roboty.
Trwa gruntowna modernizacja
budynku przy ulicy Matejki 5. - W
zabytkowej willi dra Issmera, wykorzystywanej kiedyś przez straż pożarną, powstanie nowoczesne centrum
spotkań. Koszt remontu to ponad 9

mln zł, a jego planowe zakończenie to
jesień tego roku - informuje prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej. Gospodarz miasta podkreśla, że projekt jest
realizowany w ramach programu
„Modernizacja naszego miasta. Wałbrzych od nowa”. Akurat w Śródmieściu, o którym mowa, polega to na
modernizacji, odnowieniu starych

kamienic, budynków, które jeszcze do
niedawna straszyły swoim wyglądem,
a niektóre z nich były opustoszałe. Kamienica przy Matejki 5 od momentu
opuszczenia przez strażaków stała
pusta. To przedwojenna, zabytkowa
willa. Prace trwają od kilku miesięcy,
a po ich zakończeniu swoje miejsce
znajdzie tu kilka instytucji. Będzie tu

Swój kąt znajdą też organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury. Mamy na to zadanie dofinansowanie
z rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. To nie jest łatwa budowa,
bo prowadzona pod nadzorem konserwatora zabytków. W trakcie prac
odkryto nowe malowidła ścienne,
które trzeba będzie poddać renowacji.
To wartościowe odkrycie, ale wiąże
się z dodatkowymi kosztami – informuje Roman Szełemej.
Duży postęp prac widać przy budowie apartamentowca przy al. Podwale. Zima nie spowolniła inwestora
i obecnie wylewana jest już druga
kondygnacja budynku. Co ciekawe,
ponad 1/3 wszystkich mieszkań jest
już sprzedana lub zarezerwowana.
Postępują również prace przy budowie trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Ludowej. Wszystkie
obiekty mają zakończone prace fundamentowe, na jednym powstaje
kolejna kondygnacja. Widać już jak
budynki ustawione będą względem
siebie.
SCB
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Fot. użyczone (Budimex)

Po zakończeniu prac, w
zabytkowej willi swój kąt
znajdą organizacje pozarządowe oraz instytucje
kultury
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dowa obejmie budowę odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, wykonanie
urządzeń ochrony środowiska
oraz budowę kanału technologicznego. Skrzyżowanie i
przejścia dla pieszych zostaną
doświetlone.

Fot. KaR

» Rondo poprawi w tym miejscu bezpieczeństwo

Znika niebezpieczne skrzyżowanie!
Ogłoszono właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę
skrzyżowania drogi krajowej nr 35 z drogą powiatową nr 2911D koło Komorowa w
powiecie świdnickim.
Bedzie rondo! Chciałoby się
powiedzieć – no wreszcie! To
wyjątkowo dobra wiadomość
dla tych mieszkańców Świdnicy,
Wałbrzycha i regionu, którzy
często przejeżdżają przez to
skrzyżowanie na drodze krajowej nr 35. Liczba wypadków w
tym konkretnym miejscu (chodzi
o wysokość Komorowa) wydaje
się być niezliczona.

Problematyczność skrzyżowania dostrzeżona została
„u tych na górze” już jakiś
czas temu. O tym projekcie
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informowaliśmy jeszcze w sierpniu
ubiegłego roku. I pojawiły
się komplikacje... Niestety
później gruchnęła wieść, że
przebudowy drogi krajowej

35 pomiędzy Wałbrzychem i
Świdnicą nie będzie, ponieważ kilka kilometrów na północ od niej pobiegnie droga
ekspresowa S5 i DK 35 zmieni
swój przebieg. Na szczęście
GDDKiA mimo tych nienajlepszych przecież zapowiedzi nie
zrezygnowała z przekształcenia kolizyjnego skrzyżowania między Komorowem a

Witoszowem w rondo i już 4
marca zawiadomiła, że został
właśnie ogłoszony przetarg
na „wykonanie dokumentacji
projektowej na rozbudowę
skrzyżowania drogi krajowej
nr 35 z drogą powiatową nr
2911D koło Komorowa w
powiecie świdnickim”.
Zadaniem poszukiwanego
aktualnie wykonawcy będzie

zaprojektowanie czterowlotowego ronda, które zastąpi
obecne zwykłe skrzyżowanie
z czterema wlotami. Wybór
rozwiązań technicznych i parametrów ronda nastąpi na
etapie prac projektowych.
Zaprojektowane zostaną również dwa przystanki autobusowe, chodniki i przejścia dla
pieszych. Planowana rozbu-

GDDKiA mimo nienajlepszych zapowiedzi
nie zrezygnowała z
przekształcenia kolizyjnego skrzyżowania
między Komorowem a
Witoszowem w rondo
Cele są jasne i klarowne.
GDDKiA wie przecież, za co się
zabiera i w jakim celu to robi.
- Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na skrzyżowaniu.
Duże natężenie ruchu w tej
okolicy powoduje uciążliwość
w postaci włączenia się do
ruchu na drogę krajową z
drogi podporządkowanej.
Rozbudowa skrzyżowania
przyniesie znaczącą poprawę
przepustowości – zapewniają przedstawiciele wrocławskiego oddziału GDDKiA.
Przygotowanie i realizacja tej
inwestycji planowane są w
latach 2022-2025.
KaR
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Niewybuch na spacerze
Na terenie powiatu świdnickiego regularnie ujawniane są różnego rodzaju niewybuchy, najczęściej pochodzące z okresu II wojny światowej.
Pomimo iż stare, zardzewiałe i na pozór niegroźne, w rzeczywistości,
pomimo upływu lat, nadal mogą być bardzo niebezpieczne.

Kilka dni temu podczas spaceru mieszkaniec gminy Żarów
w kompleksie leśnym pomiędzy
miejscowościami Pożarzysko i
Imbramowice (gmina Żarów)

zauważył leżący na ziemi pocisk.
O znalezisku natychmiast został
powiadomiony dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w Świdnicy, który na miejsce skierował

policjantów z grupy minersko-pirotechnicznej. Funkcjonariusze
potwierdzili fakt ujawnienia niewybuchu w postaci skorodowanego pocisku moździerzowego,

WIESZ CO | NR 8/15.3.2022 r.

pochodzącego najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej.
Miejsce zostało zabezpieczone do
czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Głogowa, który przejął
niebezpieczne znalezisko.
Apelujemy, aby w przypadku znalezienia niewybuchu lub
przedmiotu, który go przypomina,
bezwzględnie zachować szczególną ostrożność i natychmiast
KaR
powiadomić policję.

Rośnie nam cyklostrada

ścisłym zasadom. Wszelkie
wymogi projektowe i techniczne zostały zawarte w
dokumencie opracowanym
przez Instytut Rozwoju Terytorialnego. W ten sposób
stworzono standardy projektowe i wykonawcze dla
infrastruktury rowerowej
województwa dolnośląskiego, czyli wytyczne dla
budowy dróg rowerowych
– zaznacza Maciej Zathey,
dyrektor Instytutu Rozwoju
Terytorialnego.
Projekt sfinansowany
zostanie z wykor zystaniem m.in. środków z Unii
Europejskiej, a biorąc pod
uwagę fakt, że część tras
rowerowych jest już gotowa, szacowany koszt
realizacji Cyklostrady Dolnośląskiej wyniesie około
850 mln zł.
KaR

Kolejne samorządy z powiatu świdnickiego zadeklarowały chęć współpracy przy realizacji sieci
regionalnych tras rowerowych, które połączą się
z traktami krajowymi i międzynarodowymi.
W ramach projektu Trasy Kamiennej i Sudeckiej
partnerami Cyklostrady Dolnośląskiej zostały gminy
powiatu świdnickiego – Dobromierz, Świebodzice oraz
Świdnica. Projekt oparty jest
o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim
zasięgiem cały region, łącząc się również ze szlakami
rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Tworzony
jest w oparciu o obiektywne
kryteria i zapewnia między
innymi obsługę atrakcji turystycznych i połączenie z
najważniejszymi ośrodkami
regionu.
Główne trasy rowerowe
regionu stworzą sieć o długości prawie 1800 km. To
11 głównych tras, w tym 5
krajowych. Trasa Kamienna
będzie wiodła od granicy z
Czechami do Legnicy. Deklarację współpracy przy
realizacji odcinka podpisali
samorządowcy z gmin Do-

bromierz, Jawor, Krotoszyce,
Legnica, Lubawka, Paszowice oraz gmina wiejska
Kamienna Góra. Na Trasie
Sudeckiej II, liczącej ok. 110
km, znalazły się m.in. gmina
Świebodzice i Świdnica.

Projekt oparty jest o
sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem
cały region, łącząc się
również ze szlakami
rowerowymi po stronie
czeskiej i niemieckiej
Marszałek tłumaczy, że
nasze województwo, jako
jedno z pierwszych regionów w całej Polsce, podjęło
temat dróg rowerowych w
sposób tak kompleksowy.
- Wspólnie z ekspertami i
przedstawicielami środowiska miłośników turystyki
rowerowej tworzymy strategię budowy sieci dróg

rowerowych w całym regionie. Zadbaliśmy również o
wypracowanie standardów
projektowych, dzięki którym
nowo budowane drogi będą
bezpieczne, funkcjonalne,
przyjazne dla użytkowników i środowiska – mówi
marszałek Cezary Przybylski.
Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej jest efektem prac
planistycznych, które trwały
w ostatnich 4 latach. Instytut Rozwoju Terytorialnego
zaangażowany jest w szereg
projektów związanych z tematyką rowerową. Są wśród
nich „Koncepcja transportu zeroemisyjnego w województwie dolnośląskim
– mobilność rowerowa w
codziennych dojazdach Dolnoślązaków”, czy koncepcja
dotycząca standardów projektowych i wykonawczych
dla powstającej w regionie
infrastruktury rowerowej.
- Budowa bezpiecznej
drogi rowerowej podlega

REKLAMA

Fot. KaR

» Budowa bezpiecznej drogi rowerowej podlega ścisłym zasadom

Fot. użyczone (KPP Świdnica)
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Musimy wytrzymać

Fot. użyczone (Archiwum Ryszarda Kesslera)

Rozmawianie w gazecie o wojnie, to jak opisywanie poruszającego się rollercoastera. Trudno być na bieżąco, ale spróbujemy zmierzyć
się z tematem wspólnie z politologiem
dr Ryszardem Kesslerem. Wiadomo,
lepiej popytać mądrzejszych od siebie,
co sądzą o przerażających rzeczach, które
dzieją się tuż za naszą wschodnią granicą.

» - Patrząc na wielką pomoc, jaką niesiemy uchodźcom
dostrzegam światło w tunelu – mówi politolog dr Ryszard Kessle

Dlaczego Putin zaatakował Ukrainę?
- Odpowiedź jest wielowątkowa i
skomplikowana. Najprościej mówiąc
zaatakował, bo czuł się na tyle mocny
i pewny, że szybko zakończy agresję
i osiągnie swoje cele polityczne i
ekonomiczne.
Jakie miał cele?
- W związku z tym, że Rosja całą
swoją potęgę gospodarczą opiera
na sprzedaży surowców naturalnych.
Putin był przekonany, że zajmując
Ukrainę przejmie jej potencjał ekonomiczny i będzie w jeszcze większym
stopniu kontrolował sprzedaż ropy i
gazu na Zachód. Po drugie chciał przestraszyć Europę i pokazać wolnemu
światu swoją siłę oraz to, że Rosja,
wbrew wszystkiemu, jest w stanie
zająć kraj, który mu się należy. Po trzecie i chyba najważniejsze, Putin nigdy
nie wyzbył się imperialnych planów,
on wciąż tęskni za wielkością rodem
z ZSRR, a nawet caratu.
To jakiś etap wojny ojczyźnianej,
która w 1945 roku została tylko
zawieszona, a teraz jest kontynuowana?
- Dokładnie tak! Przecież Putin wielokrotnie powtarzał, że Lenin popełnił
błąd tworząc Ukrainę. Dla Rosjan
Ukraińcy to tacy młodsi bracia. Nie
traktują ich jako osobnego narodu.
Prezydent Rosji zwariował, całkowicie stracił kontakt z bazą?
- Zmiany cywilizacyjne poszły na
świecie do przodu, a Rosja została w
miejscu. Zabrakło im chyba zimnej wojny i motywacji do jej kontynuowania,
więc technologicznie zapuścili się zupełnie. Proszę zwrócić jednak uwagę,
że w tym szaleństwie jest jakiś plan.

Putin rozpoczął od Czeczeni, potem
zajął Krym, następnie część Donbasu.
Ale jego wojska bombardują
teraz cele cywilne, co z militarnego
punktu widzenia nie ma sensu. To
ludobójstwo!
- Cele militarne, które założyła sobie
rosyjska armia nie zostały zrealizowane. Nie spodziewali się takiego oporu
ludności. Zamierzali szybko zająć Kijów
i ustanowić władzę marionetkową, a
następnie przepołowić lub zagarnąć
całą Ukrainę. Może to odważna teza,
ale myślę, że Zachód mógłby się nawet
na to zgodzić, widząc sukcesy niezwyciężonej armii, bojąc się szantażu
energetycznego i gróźb użycia broni
atomowej. Putin nie docenił jednak
determinacji ludności cywilnej, zbagatelizował prezydenta Zełeńskiego,
którego nigdy nie uważał za poważnego polityka i naśmiewał się z jego
pochodzenia. Tymczasem okazało się,
że w Kijowie jest mąż stanu, a…
…zwykli ludzie chwycili za broń.
- Otóż to! Mordowanie ludności
cywilnej to okrutny szantaż. Rosjanie
wiedzą już, że nie złamią oporu wojskowego Ukraińców, więc pozostało
im zabijanie dzieci, kobiet i starców.
Najeźdźcy liczą, że merowie zaczną
po kolei poddawać swoje miasta, a
Europa widząc zabitych cywilów nie
pozwoli na dalszą eskalację wojny,
żeby nie przelewać więcej krwi niewinnych obywateli.
Skoro Putin do reszty „odpłynął”,
to czy może użyć broni jądrowej?
Chyba, że szybciej na Kremlu dojdzie do zamachu stanu?
- Putin nie jest w stanie wyjść z twarzą z tego, co rozpoczął, więc eskaluje
swoje działania. Dwukrotnie w historii

III Rzeszy oficerowie niemieccy chcieli
pozbawić życia Hitlera, wszyscy liczymy, że tym razem będziemy mieli
więcej szczęścia i ktoś powstrzyma
tego szaleńca. Bomby atomowej
dotychczas użyto tylko raz, ufam, że
jako ludzkość, wiemy co niesie i wie
to też otoczenie Putina.
Tyle, że mamy już do czynienia z
otwartym konfliktem.
- Zgadzam się, który dodatkowo
nie jest etniczny, jak w dawnej Jugosławii. To jest tak naprawdę wojna
domowa, gdzie strzelają do siebie
ludzie mówiący tym samym językiem
i wyznający tę samą wiarę.
Czy tej wojnie można było w
ogóle zapobiec?
- Nie chciałbym, aby moje słowa
wybrzmiały w taki sposób, że to było
nieuniknione. Faktem jest, że Zachód przez wiele lat kupował pokój,
traktując Rosję, jako gospodarczego
partnera. Licząc też po cichu na ucywilizowanie Putina.
Czyli Zachód przez wiele lat
uważał, że z dzikusów ze wschodu
Europy zrobi dżentelmenów? I się
przeliczył?
- Na to wygląda. Miękka polityka
zwłaszcza Niemiec wobec Rosji, jest
wynikiem niemieckiego myślenia, że
to oni skrzywdzili świat, a najbardziej
Rosję, bo to ona poniosła największe
ludzkie straty podczas II wojny światowej. Więc w Niemczech wierzono, że
trzeba z nimi rozmawiać. Teraz widzimy, co z tego wyszło. Rosjanie nigdy
nie wyzbyli się swojego imperializmu.
I pod władzą Putina tego nie zrobią.
Dokąd sięga wspomniany przez
Pana rosyjski imperializm? Polska
jest bezpieczna?

- Nikt nie jest bezpieczny. Moim
zdaniem to już III wojna światowa. Zmęczeni falą uchodźców, poirytowani słabnącą gospodarką i
wzrostem cen za chwilę być może
pomyślimy o tym, żeby „oni tam na
wschodzie” załatwiali swoje sprawy
między sobą, co będzie katastrofą.
Efektem tego, co dzieje się za naszą
wschodnią granicą może być rozlanie
się wojny na cały kontynent, albo
pokonanie reżimu Putina i dogłębna
przemiana polityczna w Rosji. Bez
przeprowadzenia tam rewolucji, nie
uda się powstrzymać tego przestępcy. Być może nałożone sankcje spowodują, że zwykli Rosjanie przejrzą
na oczy. Nie wolno nam natomiast
myśleć, że to jest „ich” wojna. To jest
„nasza” wojna.
Zachód nakłada sankcje, ale np.
nie wszystkie rosyjskie banki zostały odcięte od międzynarodowych
transakcji finansowych, czyli tzw.
systemu SWIFT. Coś tu nie gra.
- Działania zbrojne zawsze niestety
związane są z biznesem. Uważam,
że i tak zrobiliśmy niewyobrażalnie
dużo, odcinając Rosję praktycznie
od wszystkiego. Wiem, że ta ostatnia furtka w końcu także zostanie
domknięta. Jest oczywiste, że opinia
publiczna na całym świecie, widząc
zbombardowane ukraińskie miasta,
chce tego, aby Rosja Putina stała się
całkowitym wyrzutkiem.
Wróćmy na nasze podwórko.
Dla Kowalskiego może wydać
się niezrozumiałe, że Polska chce
embarga na surowce kopalne z
Rosji, a codziennie wjeżdżają do
nas wagony wypełnione węglem
ze wschodu.
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- W związku z ostatnimi podwyżkami
energii, które doskwierają Polakom,
zamknięcie łańcucha dostaw surowców
z Rosji byłoby z politycznego punktu
widzenia obecnej władzy ryzykownym krokiem. Rosnące przez to ceny
paliw czy gazu, mogłyby spowodować
wzburzenie społeczeństwa, a to z kolei
odbiłoby się na sondażach rządzących.
Od razu uprzedzę Pana kolejne pytanie.
Tak, moim zdaniem poradzilibyśmy
sobie bez ropy, gazu i węgla z Rosji.
Tak od razu?
- Nie natychmiast oczywiście, ale
w niedalekiej przyszłości. Jesteśmy
w końcu elementem światowego
systemu gospodarczego i częścią
zjednoczonej Europy. Wierzę, że skoro nie zostawiliśmy Ukrainy, Europa
nie zostawi Polski, ale pamiętajmy o
tym, że kraje Starego Kontynentu też
korzystają z surowców dostarczanych
z Rosji. Jeśli więc Putin zakręci przysłowiowy kurek, to taka decyzja będzie
wszystkich bolała. Nikt jednak z nas
nie chce, żeby na nasze domy spadały
bomby. Już dziś trzeba głośno o tym
mówić, że wojna będzie nas dużo
kosztowała oraz wymagała ofiarności
i poświecenia.
Przespaliśmy ostatnich kilkanaście lat, aby uniezależnić się
energetycznie od Rosji?
- Ropa, gaz czy węgiel z Rosji były
na wyciągnięcie ręki i tańsze. Więc
przez dekady polscy politycy kalkulowali, że, po co remontować dach, jak
jeszcze nie przecieka. Zgadzam się, że
przez wiele lat kolejne polskie rządy
nie miały wystarczającej determinacji,
by uniezależnić się od Rosji. Nie jest
tak, że nic nie zrobiono, ale dziś mamy
taki efekt, że musimy mimo wojny
kupować rosyjskie surowce.
I tłumaczyć kierowcy, że za chwilę litr benzyny będzie kosztować
9 złotych, a emerytowi w kamienicy powiedzieć, że za ciepło w
mieszkaniu musi zapłacić dwa razy
więcej.
- Musimy to wytrzymać, bo gdy
Putin przegra tę wojnę, wszystko
wróci do normy. Potrzebujemy kogoś,
kto znajdzie odwagę powiedzieć
ludziom, że będzie teraz ciężko, a
solidarność nie kończy się na dostarczaniu uchodźcom jedzenia i koców
do spania, ale to także odpowiedzialność ponoszenia kosztów tej wojny.
Musimy przygotowywać ludzi, że
w Polsce za chwilę będzie trochę
biedniej. Nie możemy powiedzieć
„Ukraińcy do domu, a my wracamy
do handlu z Rosją, żeby było taniej”.
To byłaby zbrodnia i skrajna głupota.
Patrząc na wielką pomoc, jaką niesiemy uchodźcom dostrzegam światło w
tunelu. Widzę tę ludzką solidarność i
zrozumienie drugiego człowieka. To
pozwala mieć nadzieję, że damy radę
to wszystko przetrwać.
Jak Pana zdaniem potoczy się
dalej ta wojna?
- Putin zostanie wygnany z Ukrainy,
a wojna się zakończy.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

fakty

Bat na piratów drogowych
Na dziedzińcu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do dwóch
nowych oznakowanych pojazdów służbowych.

Zakupione samochody to Toyota Corolla w wersji kombi, wyposażone w
silnik benzynowy o pojemności 1,8 litra
z napędem hybrydowym i mocy blisko
100 KM. Pojazdy mają szereg systemów
bezpieczeństwa jazdy. Posiadają również

wzmocnioną instalację elektryczną, a
oświetlenie i sygnalizacja uprzywilejowania oparte zostały na energooszczędnej
technologii LED.
Koszt zakupu jednego samochodu wyniósł ponad 109 tys. zł. Dofinansowanie
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ze strony Urzędu Miasta w Wałbrzychu
pokryło połowę ceny zakupu jednego
z pojazdów. Natomiast zakup drugiego
radiowozu był możliwy dzięki wsparciu
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
oraz gminy Czarny Bór, które również pokryło 50 proc. kwoty zakupu auta. Nowe
oznakowane radiowozy będą służyć
policjantom ruchu drogowego wałbrzyskiej komendy oraz funkcjonariuszom z
Komisariatu Policji II w Wałbrzychu.

» Mateusz Soroka przed wypadkiem na spacerze z jednym ze swoich synów

SCB

Sam się nie
podniesie

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

10

Ten tytuł to tylko przenośnia. Po tym, gdy niesłyszący Mateusz Soroka, uległ poważnemu wypadkowi, długo leżał w szpitalu. Wydawało się, że
będzie przykuty do łóżka. Na szczęście zaczyna
powoli chodzić, samodzielnie jeść i korzystać z
toalety. To jednak dopiero początek długiej drogi
i kosztownej rehabilitacji, by mógł normalnie żyć.
Fot. użyczone (Archiwum Mateusz Soroki)

Pomogli mu w tym wałbrzyscy lekarze. To dzięki ich
zaangażowaniu powoli odzyskuje pamięć oraz wraca mu
częściowo czucie w porażonej części ciała. Rehabilitacja
przynosi bardzo dobre efekty.

Dlatego potrzebna jest pomoc. Tak, wiemy, to nie jest
najlepszy okres na takie apele,
ale ujęła nas historia tego 33-latka z Wałbrzycha. Nie chcemy
skupiać się na życiu naszego
bohatera, które go nie rozpieszczało od urodzenia, ale uwierzcie
nam, nie chcielibyście przejść
tego, co ten młody mężczyzna.
Żeby ta opowieść nie zamieniła się we łzawą narrację
uznaliśmy, że wypada wspomnieć tylko o kilku istotnych
faktach. Mateusz Soroka jest

od urodzenia głuchy. Razem
z partnerką, która też jest osobą niesłyszącą, wychowuje
dwójkę synów: 3-letniego
Mariuszka i ledwie 1,5-rocznego Jasia. Mimo przeciwności
losu, znalazł mieszkanie, sam
je wyremontował, dostał pracę
w hurtowni mięsa i wędlin.
Zaczął normalne życie. Tak było
do chwili wypadku. Podczas
wichury w październiku zeszłego roku został przygnieciony
przez spadające drzewo w
okolicach Parku Sobieskiego.

Doznał urazu czaszkowo-mózgowego, licznych złamań
kości sklepienia czaszki oraz
stłuczenia mózgowia w lewej
półkuli. Lekarzy stwierdzili też
krwiaka śródmózgowego. Początkowo w wyniku urazu miał
niedowład prawej strony ciała.
Poruszał jedynie lewą ręką i
nogą. Przez to nie mógł w pełni używać języka migowego.
Każdy na jego miejscu mógłby
się załamać. Mateusz Soroka
to twardy gość. Postanowił, że
nie podda się bez walki.

On walczy, nie poddaje się, zaczyna chodzić, samodzielnie korzystać z toalety, jeść,
komunikować się w
języku migowym…
tylko trzeba mu trochę
pomóc w tej walc
Z pomocą tłumacza oraz psychologa uczy się języka migowego, w takim stopniu, na jaki
pozwalają mu ograniczenia
po wypadku. Niestety leczenie
szpitalne zakończy się lada
dzień, a mężczyzna, choć nie
jest w pełni sprawny ruchowo,
wróci do domu. NFZ nie może
bowiem dłużej refundować
jego pobytu w wałbrzyskiej
placówce, mimo że pacjent
nadal potrzebuje specjalistycznej opieki. Rehabilitację, która
mogłaby mu pomóc w Polsce
prowadzi jedynie Centrum
Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S. A. w Krakowie. Koszt
jednego miesiąca pobytu wraz

z opiekunem znającym język
migowy oraz ćwiczeniami to
w przypadku Mateusza Soroki
23,5 tys. zł.
Według lekarzy, żeby dotychczasowy proces nie poszedł na
marne, a wałbrzyszanin mógł
wrócić do normalności, potrzebne są minimum trzy miesiące intensywnej rehabilitacji.
Jak już pewnie domyślacie się,
33-latka ani jego rodziny nie
stać na taki wydatek. W hurtowni zatrudniony był na czas
określony, a umowa wygasła
31 grudnia 2021 roku. Niesamodzielny jeszcze człowiek,
na dodatek niesłyszący, został
bez pracy i bez odpowiedniej

opieki. Ale nie został sam. Na
pomoc ruszyli obcy ludzie oraz
znajomi. Zawarto umowę o
przeprowadzenie zbiórki na
leczenie z działającą przy centrum rehabilitacyjnym Fundacją
VOTUM, która jak się dobrze
złożyło, współdziała z Fundacją
Siepomaga. I tak zaczęto zbierać złotówkę do złotówki, by
mężczyznę można było wysłać
na rehabilitację. A on walczy,
nie poddaje się, zaczyna chodzić, samodzielnie korzystać z
toalety, jeść, komunikować się
w języku migowym… Tylko
trzeba mu trochę pomóc w
tej walce.

» Krótko po wypadku w wałbrzyskim szpitalu

Tomasz Piasecki

Zakończono postępowanie przetargowe na wybór
wykonawcy rewitalizacji i przebudowy a amfiteatru
w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Całkowity
koszt zadania to ponad 1,8 mln zł.

miejscu. Do końca 2022 roku powstanie amfiteatr z otwartym zadaszeniem o konstrukcji drewnianej,

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Amfiteatr do przebudowy

z trybunami oraz obiekt socjalno-techniczny. Ściany w formie łuków
polepszą akustykę wydarzeń, które
będą tu organizowane. Scena
ma mieć 88 m. kw. i do tego 7
m wysokości. Drewniane trybuny
w miarę oddalania się od sceny
przechodzić będą w teren zielony
tworzący naturalną, zieloną przestrzeń dla widzów. Kształt i forma
obiektu nawiązują do istniejącego
wcześniej amfiteatru.

P r z y p o m n i j m y, ż e n a r e alizację inwestycji gmina pozyskała środki finansowe z Rzą-

Fot. Ryszard Burdek

»» Bartłomiej
Ranowicz to
prawdopodobnie
Tak po metamorfozie
wygląda
emerytowany
największy
miłośnik
Dolnego
Śląska
na świecie
wuefista z Wałbrzycha. Po prostu
Fit_oldboy

WAŁBRZYCH

Wielki miłośnik
Bartłomiej Ranowicz to prawdopodobnie największy pasjonat Dolnego Śląska na… świecie. Nie, nie przesadziliśmy, choć musimy
przyznać, że trochę „ubezpieczyliśmy się” pisząc „prawdopodobnie”. Bo to nigdy nic nie wiadomo. A tak na poważnie, zaraz postaramy się wam udowodnić jaki to zapaleniec naszego województwa. Regionalista z krwi i kości.
Jak sam o sobie mówi
wałbrzyszanin, od dziesiątek
lat jest wprost zakochany w
Dolnym Śląsku. Głównie z
powodu jego zróżnicowanego krajobrazu i rozmaitego
ukształtowania terenu. Od
nizin po góry. To wszystko
sprawia, że region jest niepowtarzalny.

Bartłomiej Ranowicz przyjechał do Wałbrzycha w 1954

Niegdyś w mieście
fu n kcj on o w ał o 11
księgarń, rynek czytelniczy był zupełnie
inny niż obecnie

roku jako mały chłopiec. W
podstawówce miał wyjątkowe szczęście, że trafił na niesamowitego wychowawcę,
który uruchomił w szkole kółko historyczno-krajoznawcze.
To nauczyciel zaszczepił w nim
miłość do wędrówek. Z klasą
intensywnie zwiedzali region.
Gdy chłopak był w liceum

ojciec zapisał nastoletniego
Bartka do PTTK, w którym
zaczął zdobywać kolejne odznaki turystyczne. Wtedy już
wiedział, że jest „stracony”,
bo zauroczył się regionem.
Skończył nawet kurs przewodnika miejskiego, który
upoważniał do oprowadzania
turystów po Wałbrzychu i

dowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

miejscach w promieniu 25
km od miasta. Wybór studiów
był dość oczywisty – geografia. Koniecznie z elementami
regionalnymi. Wówczas też
wałbrzyszanin ukończył kurs
przewodnika sudeckiego. Po
skończonej nauce nasz bohater wrócił do Wałbrzycha,
gdzie podjął pracę w I LO
jako nauczyciel… geografii,
a następnie otrzymał etat w
PTTK. To Ranowicz uruchamiał
w PWSZ kierunek turystyczny.
Zresztą dużo wcześniej mógł
o sobie już z powodzeniem
powiedzieć regionalista, bo o
Dolnym Śląsku wiedział dużo
więcej niż przeciętny zjadacz
chleba.
Tu zaczyna się opowieść o
panu Bartłomieju jako „prawdopodobnie” największym
miłośniku regionu na świecie. Zaczął bowiem zbierać
wszystkie możliwe książki,
słowniki i przewodniki o Dolnym Śląsku. Jeden zresztą
sam napisał. Ten o Sudetach
Środkowych. – W którymś
momencie moja pasja przerodziła się jednak w pracę zarobkową, ponieważ
uruchomiłem w Wałbrzychu
księgarnię Stary Zdrój – mówi
Bartłomiej Ranowicz. Stało się
to po tym jak sklep z pamiątkami prowadzony przez jego
żonę trzeba było przekształcić
w inną działalność. – Dziś z
powodu pandemii księgarnia
jest zamknięta dla handlu
detalicznego, czyli z ulicy nie
można do niej ot tak po prostu
wejść, ale sprzedaż hurtową
wciąż prowadzę – podkreśla.
Dlaczego akurat o tym
wspominamy? Niegdyś w
mieście funkcjonowało 11
księgarń, rynek czytelniczy
był zupełnie inny niż obecnie.

SCB

Przyszedł w końcu czas, że
trzeba było dostosować się
do innych warunków. Dlatego nasz rozmówca mówi
o sobie już nie tylko jako o
regionaliście, ale również
księgarzu-hurtowniku. Który,
przyznacie, idzie trochę pod
prąd, jakby wbrew panującym
trendom, handlując książkami
regionalnymi i turystycznymi.
Tych stricte o Dolnym Śląsku
ma u siebie w ofercie ponad
sto, a do tego trochę pozycji,
w których zaledwie w jednym
lub dwóch rozdziałach wspomina się o województwie.

Gdy chłopak był w liceum ojciec zapisał
nastoletniego Bartka
do PTTK, w którym zaczął zdobywać kolejne
odznaki turystyczne.
Wtedy już wiedział, że
jest „stracony”, bo zauroczył się regionem
Odbiorcami książek i przewodników, które dystrybuuje
Bartłomiej Ranowicz od Kłodzka po Zgorzelec i Wrocław
są nie tylko księgarnie oraz
miejscowe centra informacji
turystycznej, ale też obiekty
turystyczne takie jak Zamki
Chojnik, Czocha lub Książ.
I na koniec jeszcze jeden
dowód na to jakim pasjonatem jest pan Bartłomiej.
W 1998 roku, gdy żywota
dokonywało województwo
wałbrzyskie, nasz regionalista
wydał pierwszy w historii, w
pełni kolorowy i bogato ilustrowany własnymi zdjęciami,
album o Dolnym Śląsku. Co
wy na to?!
Tomasz Piasecki

REKLAMA

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Umowę na realizację inwestycji
podpisano już z wałbrzyską firmą,
która zajmie się pracami w tym
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JEDLINA-ZDRÓJ

Uśmiechają się, bo
trafili w dobre ręce

Bezrobotni, o któr ych
wspominaliśmy w poprzednim numerze WieszCo szkolą
się, podnoszą swoje kwalifikacje, odbywają praktyki
zawodowe, by mogli w miarę
bezboleśnie wrócić na rynek
pracy.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jedlinie-Zdroju nie zapomina też o innych. Choćby o
osobach niepełnosprawnych
oraz ich opiekunach. Miasto
otrzymało właśnie ministerialne pieniądze na realizację
kolejnego projektu. Zakwalifikowało się do niego 12
osób w tym 11 z tak zwaną

niepełnosprawnością znaczną. W grupie tej znalazły się
też osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Dodatkowo
8 opiekunów otrzyma możliwość wytchnienia w tym jakże
ciężkim i odpowiedzialnym
obowiązku opieki nad osobą
zależną. Teraz konkrety. W
ramach programu gmina zatrudniła wykwalifikowaną kadrę dla skutecznego wsparcia
niepełnosprawnych. W gronie
tym znalazła się fizjoterapeutka, pielęgniarka i terapeuta
zajęciowy. Program potrwa do
końca grudnia tego roku, a w
tym czasie możecie być pewni,

że osoby niepełnosprawne z
Jedliny-Zdroju będą w najlepszych rękach.
Gmina myśli również o seniorach, którzy stanowią ok.
30 proc. populacji miejscowości. To dlatego tak ważne są
wszystkie pomysły związane z
osobami starszymi. Jak choćby
projekt „Kompleksowe usługi
opiekuńcze i aktywizujące
dla osób niesamodzielnych”,
realizowany przez Fundację
Merkury w partnerstwie z
miastem i finansowany ze
środków UE. Aż 30 osób
w wieku 65+ skorzysta ze
wsparcia. Piętnaścioro star-

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Raptem dwa tygodnie temu informowaliśmy o
programach dla osób wykluczonych, które ruszyły w Jedlinie-Zdroju. Zajmujący się tym pracownicy miejscowego ośrodka opieki społecznej mogliby właściwie odtrąbić sukces. Założyć
ręce, zaparzyć kawę i zjeść blachę szarlotki.
Ale nie, oni dalej działają, by pomagać potrzebującym.

» Niektórzy opiekunowie osób niepełnosprawnych będą
mogli odetchnąć. Ich podopiecznymi zajmą się asystenci

szaków przez 2 lata może
liczyć na dodatkowe usługi
opiekuńcze oraz działania
integracyjne. Druga połowa

zakwalifikowanych do projektu mieszkańców zostanie
uczestnikami powstałego
niedawno Klubu Seniora. A

tam codziennie prowadzone
są rozmaite ciekawe zajęcia i
inicjatywy.
Red

STARE BOGACZOWICE

Na takie ściganie warto popatrzeć
Jeśli ludzie z Grupy Walim Rajdowy biorą się za organizowanie czegokolwiek, to możecie być pewni trzech rzeczy.
Porządnego ścigania, absolutnego bezpieczeństwa na trasie i wielkich emocji. Tego wszystkiego wkrótce doświadczycie w Starych Bogaczowicach.
łącznie ponad 31 km ścigania się na
wymagających technicznie trasach.
Dla lubiących mocniej przycisnąć pedał gazu, zapowiada się nie lada frajda, w bezpiecznych okolicznościach,
bo nad sprawnym przebiegiem rajdu
czuwać będzie kilkudziesięcioosobowa grupa zapaleńców. Na starcie
spodziewanych jest ok. 50-60 załóg
z całego regionu. Pierwszego dnia
(2 kwietnia) odbędzie się badanie
kontrolne i zapoznanie z trasą, a w
niedzielę (3 kwietnia) zaryczą już
porządnie silniki.
Szczegółowych informacji o
1.Rajdzie Natura, a także wieści
o zapisach szukajcie w sieci pod
adresem www.walismkiehoryzonty.pl oraz na Facebooku całego
wydarzenia.
Red

» Na rajdowe ściganie zapraszamy niedługo do Starych Bogaczowic

Fot. użyczone (Roman Podfigórny & Podfigor Foto)

Dlaczego akurat tam? Bo to właśnie w tej miejscowości w powiecie
wałbrzyskim w dniach 2-3 kwietnia
zaplanowano drugą rundę MSP
RallyTrophy rajdowego Pucharu
Sudetów. Warto dodać, że całe
ściganie zorganizowane zostanie
pod nazwą 1. Rajd Natury. Krótko
mówiąc będą to zawody samochodowe w indywidualnej jeździe na
czas. My już dziś o rajdzie krótko
wspominamy.
Choćby dlatego, że organizuje go
Grupa Walim Rajdowy, czyli doświadczeni ludzie, dla których wielką pasją
są rajdy samochodowe. W Starych
Bogaczowicach zaplanowano dwa
oesy, które zawodnicy pokonają trzykrotnie. Pierwszy odcinek Marciszów
liczy 4,5 km, drugi Stare Bogaczowice
to 5,9 km. Jak łatwo policzyć daje to

Studenci już po czepkowaniu
W Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się tradycyjna
uroczystość „czepkowania” studentów I oraz II roku kierunku pielęgniarstwo.
Ma to wymiar symbolicznego włączenia studentów tego kierunku do zawodu.

wydarzeń wojennych w Ukrainie, podkreślając tym samym, iż
zawód pielęgniarki czy pielęgniarza to przede wszystkich misja,
odpowiedzialność i gotowość

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Pozazdrościć
dużego wigoru
Takie miejsca, zwłaszcza w obecnych,
szalonych czasach, są na wagę złota.
Gdzie można przyjść, spotkać się z rówieśnikami, wyciszyć się, zająć głowę czymś innym niż tylko koszmarnymi scenami z wojny. Postanowiliśmy
zajrzeć do Dziennego Domu Pobytu
Senior + w Szczawnie-Zdroju.
Placówka działa od prawie czterech lat. Dokładnie pamiętamy gdy
burmistrz miasta Marek Fedoruk
informował o jej uruchomieniu.
Od razu wzbudziło to niemały entuzjazm wśród osób starszych z
gminy. I choć nie siedzimy w ich
głowach przypuszczamy, że mogli

oni wtedy pomyśleć „w końcu
będziemy mieli gdzie się spotkać”.
Mieli rację. Nie tylko mają gdzie
przyjść, pogadać z innymi, ale również wziąć udział w ciekawych zajęciach. A tych w Dziennym Domu
Pobytu Senior + w Szczawnie-Zdroju
jest od zatrzęsienia. Do starszaków

panów – przypinki – symbole zawodu pielęgniarskiego. Tę część uroczystości poprowadziły
Maria Pałeczka oraz Małgorzata Kowalik, zastępSCB
ca dyrektora Instytutu Zdrowia.

» W DDP Senior + na uczestników czeka mnóstwo zajęć, m.in.
warsztaty artystyczne z rysunku i malarstwa

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

i władze uczelni Maria Pałeczka, przewodnicząca Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w
Wałbrzychu. Swoje wystąpienie
rozpoczęła od nawiązania do

niesienia pomocy innym, w każdych warunkach.
Do tych wzruszających słów
nawiązał również rektor prof.
Robert Wiszniowski, podkreślając
jednocześnie dumę, która towarzyszy rodzinom studentów oraz
wzruszenie samych uczestników
uroczystości „czepkowania”. Ślubowanie przyjęło 56 studentów I
oraz II roku, odbierając jednocześnie białe czepki, a w przypadku

Fot. użyczone (PUAS)

WAŁBRZYCH

Uroczystość poprowadziła mgr
pielęgniarstwa Agnieszka Wach,
a w tradycję „czepkowania”
wprowadziła zebranych studentów, ich rodziny, wykładowców
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przyjeżdża fizjoterapeuta, mają
zajęcia artystyczne z rysunku i malarstwa, samodzielnie wypalają ceramikę oraz robią biżuterię z koralików.
Uczestnicy mogą wybierać między
warsztatami krawieckimi a florystycznymi. Tych, których to nie interesują
idą trochę poćwiczyć. Dwa lub trzy
razy w miesiącu oglądają oscarowe

GŁUSZYCA

Biegniemy Ukraino z pomocą

filmy, latem grają w bule. Jeżdżą do
opery, oglądają na miejscu ciekawe
przedstawienia, chodzą na koncerty.
Właściwie jest tylko jeden minus.
Z oferty szczawieńskiego DDP Senior
+ może korzystać ograniczona liczba osób – tylko 25. Nic dziwnego,
że jest nawet lista oczekujących aż
zwolni się jakieś miejsce. Wcale nas

to nie dziwi, każdy chciałby mieć
przez cały tydzień zajęty czas od
rana aż do popołudnia. Placówka
jest czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. Dla porządku
dodajmy jeszcze, że przebywają w
niej osoby, które ukończyły 60 lat i
nie pracują zawodowo.
Red

» Uczestnicy Biegu Tropem Wilczym
pamiętali o pogrążonej w wojnie Ukrainie

Jak pewnie domyślacie się, nie
było najważniejsze ilu uczestników pobiegło, a także to kto
wygrał. Miło, że na starcie w
tym roku w geście solidarności
z Ukrainą stanęły dzieci z rodzicami oraz młodzież. Wszyscy z
uśmiechem na twarzach dotarli do
mety przygotowanej na Kamykach
w Głuszycy Górnej, gdzie czekał
ciepły posiłek.
Dla porządku dodajmy, że start
odbył się w samo południe, 6 marca z placu przy kaplicy św. Józefa

na terenie głuszyckiego osiedla
mieszkaniowego. Wcześniej o
godz. 10:45 odprawiono mszę – i
tu kolejny gest organizatorów
– nie tylko w intencji Żołnierzy
Niezłomnych, ale także pokoju na
świecie, co wobec wojny za naszą
wschodnią granicą było dla wszystkich czymś absolutnie koniecznym.
Tegoroczna edycja biegu przypadła
bowiem w szczególnym czasie wojny na Ukrainie. Dlatego uczestnicy
przyłączyli się do zbiórki publicznej
ogłoszonej przez Fundację Wolno-

ści i Demokracja. Zebrano do puszki łącznie ponad 200 zł, a pieniądze
zostaną przekazane rodzinom ofiar
wojny na Ukrainie.
Odbywający się w całej Polsce
od 10 lat bieg nie tylko propaguje
wartości patriotyczne, upamiętniając w ten sposób Żołnierzy
Wyklętych i ich role jaka odegrali
w historii Polski, ale jest też doskonałą okazją do wyjścia z domu,
poruszania się i spędzenia czasu na
świeżym powietrzu.
Red

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Właściwie pobiegli, bo wydarzenie przeszło do historii. Właśnie pod
takim hasłem jak przeczytaliście w tytule artykułu, odbyła się w Głuszycy 10. edycja ogólnopolskiej imprezy, którą znacie pod nazwą
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Na starcie
stanęło 70 zawodników.
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» Udział w programie jest bezpłatny, ale ilość opasek bezpieczeństwa ograniczona

DOBROMIERZ

Bezpieczna opaska dla seniora
Mieszkańcy gminy Dobromierz w wieku powyżej 65 lat mogą zgłaszać się do
programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. By otrzymać opaskę bezpieczeństwa
muszą jednak spełnić określone warunki.
W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej
zostanie zapewniony dostęp
do tzw. opasek bezpieczeństwa, które będą połączone

z usługą operatora pomocy.
W przypadku trudnej sytuacji
lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego,
znajdującego się na opasce,

umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.
Opieka na odległość gwarantuje szeroko pojęty system
bieżącego monitorowania

stanu seniora w miejscu jego
zamieszkania oraz pozwala
na natychmiastową reakcję
w sytuacji zagrożenia zdrowia
lub życia seniora.

Do udziału w programie
będą kwalifikowani seniorzy
w wieku 65 lat i więcej, którzy
mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze

ŚWIDNICA

Bezrobotni pójdą do pracy
Kolejne osoby ze Świdnicy korzystające ze świadczeń pomocowych i wsparcia opieki społecznej
od marca znalazły zatrudnienie. Chodzi o czynności wykonywane w ramach prac społecznie użytecznych.
Tym razem 18 osób bezrobotnych i bez prawa do
zasiłku znalazło sobie płatne zajęcie, choć na kilka
najbliższych miesięcy. Prace
zlecone będą przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy oraz tutejszy
urząd miejski.
Zatrudnione osoby będą
porządkować tereny zielone,
wykonywać prace gospodarcze w miejscach użytku
publicznego, czyli głównie
na przystankach autobusowych czy chodnikach na
terenie Świdnicy i okolicy.
Prace te wykonywane będą
w wymiarze 10 godzin w
tygodniu, w miejscu zamieszkania, bądź pobytu

osoby bezrobotnej. Osoby
wykonujące prace społecznie
użyteczne zachowują status
osoby bezrobotnej, gdyż
między podmiotem w którym są organizowane prace
a osobą bezrobotną nie nawiązuje się żaden stosunek
pracy. Program realizowany
jest w ramach współpracy
pomiędzy miastem a Powiatowym Urzędem Pracy w
Świdnicy.
Oprócz wynagrodzenia
we wskazanej wielkości,
prace społecznie użyteczne to okazja na zdobycia
cennego doświadczenia,
a więc na poprawę swojej
sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo osoba wykonująca

względu na stan zdrowia,
prowadzący samodzielne
gospodarstwo domowe lub
mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie
zapewnić im wystarczającego
wsparcia.
Ważną informacją jest fakt,
że udział we wspomnianym
programie jest zupełnie bezpłatny, a ilość opasek bezpieczeństwa niestety ograniczona. Zgłoszenia nadal
przyjmuje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dobromierzu, tel. 74 85 86 237.
KaR

ten rodzaj prac, przez cały
czas jej trwania dalej będzie
posiadała status osoby bezrobotnej. Warto zaznaczyć,
że odmowa wykonywania
prac społecznie użytecznych
lub ich niepodjęcie albo nieuzasadnione przer wanie
grozi utratą statusu osoby
bezrobotnej, a co za tym
idzie utratą ubezpieczenia.
KaR

» Zatrudnione osoby będą głównie porządkować tereny zielone i
wykonywać prace gospodarcze w miejscach użytku publicznego

Fot. KaR

Fot. KaR
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Czesały aż miło
Zdolne uczennice klasy Zespołu Szkół w Świebodzicach po raz kolejny wykonywały stylizacje fryzjerskie strzyżenia podopiecznym z Fundacji Salvator
z Wałbrzycha. Tak jak ostatnio w akcję włączył się
Salon Tonsor – Creative z pracownikami.

już zdobytymi umiejętnościami.
Nowe stylizacje cieszyły się ogrom-

nym zadowoleniem wśród
dzieci. - Pięknie dziękujemy za wykonaną pracę oraz
za zaangażowanie naszym
uczennicom Karolinie Mladenis, Dianie Wojciechowskiej,
Magdalenie Wargackiej, Pauli
Olender oraz Klaudii Szyszko.
Nie można też zapomnieć
o najmłodszym uczestniku
akcji Nadii Wyzińskiej, która
dzielnie w roli gospodarza

ŚWIDNICA

Nowoczesność od
Volvo w Świdnicy

dotrzymywała towarzystwa
dzieciom z Fundacji przy stoliku z rysunkami – informuje
dyrekcja placówki.
Fundacja Pomocy Dzieciom
i Młodzieży „Salvator” działa od 2007 roku na terenie
Dolnego Śląska. Fundacja
prowadzi świetlicę środowiskową dla 27 wychowanków
w wałbrzyskiej dzielnicy Gaj.

Fot. użyczone (ZSŚ)

ŚWIEBODZICE

Pod czujnym okiem szefostwa
uczennice wykazywały się swoimi
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KaR

» Najpóźniej do maja przyszłego roku do Świdnicy mają
zostać dostarczone nowe autobusy elektryczne

Szwedzki koncern Volvo zajmie się dostarczeniem do Świdnicy sześciu autobusów elektrycznych. Mają kosztować ok. 21 mln zł.
i dwie ładowarki pantografowe, które staną na pętlach.
Do tych ostatnich konieczne
będzie wybudowanie dwóch
trafostacji. Ważnym elementem projektu jest budowa
zatoki postojowej dla autobusów podmiejskich wzdłuż
ul. Kolejowej za centrum
przesiadkowym w stronę ul.
Małej. Tam będą one kończyć
i zaczynać swoje kursy, tam
też stanie druga ładowarka
pantografowa.
- Z projektu wynika, że przez
wiele lat w Polsce energia
powstawać będzie z węgla,
zatem używanie autobusów

elektrycznych przesuwa tylko miejsce emisji dwutlenku
węgla i pyłów z ulic miasta
na komin elektrowni. Można
uzyskać prąd w sposób zgodny z filozofią tzw. zielonej
energii i w kolejnych etapach
inwestycyjnych zamierzamy
pozyskiwać prąd np. z paneli
fotowoltaicznych, które zamierzamy zamontować na terenie bazy MPK, magazynując
tak pozyskaną energię na własne potrzeby zasilania stacji
ładowania pojazdów – mówi
Tomasz Kurzawa, prezes MPK
Świdnica Sp. z o.o.

Fot. użyczone (MPK Świdnica)

Nowe autobusy mają
zostać dostarczone najpóźniej do 31 maja 2023
roku. Projekt zakłada zakup
6 pojazdów elektrycznych
dwunastometrowych. Parametrami mają odpowiadać
już jeżdżącym po Świdnicy
elektrykom. Warto dodać, że
z całej kwoty, ponad 17 mln
zł to wsparcie z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do
obsługi wozów zakupionych
zostanie 6 ładowarek plug-in
do zainstalowania w zajezdni, dwie ładowarki mobilne
do serwisowania autobusów

KaR

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Budynek warsztatu samochodowego i trzy pojazdy spłonęły w pożarze, jaki wybuchł kilka dni temu w Bolesławicach (gm. Jaworzyna Śląska). Sąsiedzi i mieszkańcy wsi
ruszają z pomocą poszkodowanym. Założono też zbiórkę
internetową, na którą można wpłacać pieniądze.
Tego dnia mieszkańcy Bolesławic nie zapomną bardzo długo... W akcji gaszenia pożaru uczestniczyło pięć
zastępów okolicznej straży
pożarnej. Pomagali też oczywiście zaskoczeni mieszkańcy

wsi. - Pożar wybuchł przy
jednej ze ścian budynku, w
którym znajdowały się trzy
pojazdy. Straty były bardzo
duże – informuje asp. Paweł
Szydłowski, zastępca oficera
prasowego Komendy Powia-

towej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Niestety,
warsztatu ani znajdujących
się w nim pojazdów nie udało
się uratować. Straty sięgnęły
kilkudziesięciu tysięcy złotych.
I tu zaczyna się wasza rola,

» Warsztat samochodowy spłonął doszczętnie…

drodzy czytelnicy. Liczymy
na was.
Uruchomiono zbiórkę
internetową pod adresem
zrzutka.pl/chbnaz. „Było to
miejsce pracy, w którym od
pokoleń moja rodzina zarabiała na chleb. W wyniku
pożaru spłonęło doszczęt-

nie wszystko. Nie ma gdzie
iść do pracy. Moja rodzina
została pozbawiona źródła
dochodu. Bardzo proszę o
symboliczną pomoc. Warsztat
był zaraz po remoncie, czekał
na finalną wycenę pod ubezpieczenie, stąd duża szansa
na brak odszkodowania z

Fot. użyczone (www.zrzutka.pl)

Pożar zabrał
im wiele...
powodu braku aktualnej wyceny ubezpieczyciela. Każdy
grosz się liczy” – czytamy w
opisie zbiórki. Zebrano już
kilkanaście tysięcy złotych.
Do osiągnięcia zakładanego
celu jest już bardzo blisko. Do
dzieła dobre dusze!
KaR
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HISTORIA NIEZNANA

» Cukiernia Baumertsa w Sokołowsku, koniec XIX wieku
(Fot. CBN/www.polona.pl)

W królestwie doktora Brehmera
Położone zacisznie i malowniczo, jakby nieco zagubione wśród otaczających je gór Sokołowsko
(niem: Görbersdorf) powoli i z uporem odzyskuje swoją dawną markę. Coraz więcej turystów odwiedza w swoich wędrówkach tę niewielką, na pozór senną miejscowość. Decydują się na to zwabieni
jej niewątpliwym urokiem, ale i też niezwykłą historią.
Wszak w połowie XIX wieku
Sokołowsko stało się jednym z

najbardziej znanych kurortów
w Europie, a dla wielu chorych

nazwa Gorbersdorf była synonimem nadziei na wyleczenie

» Zakład leczniczy dra Brehmera dysponował nawet własnym obserwatorium
meteorologicznym – tu widoczne na zdjęciu z początków XX wieku (Fot. www.polska-org.pl)

z dolegliwości, którą ówczesne
medyczne autorytety uznawały
za śmiertelną.
A wszystko to za sprawą
młodego i ambitnego lekarza,
który w 1854 roku zdecydował
się założyć w Sokołowsku swój
ośrodek leczenia chorób płuc.
Przez wieki gruźlica uchodziła
za chorobę nieuleczalną, a każdy, kto na nią zapadł, uznawany
był za człowieka straconego.
Uważano, że jedyne, co można
zrobić, to ulżyć cierpieniom
chorego – o jakiejkolwiek terapii nie było mowy. Sytuacja
zmieniła się w połowie lat 50.
XIX wieku, kiedy dr Hermann
Brehmer – wówczas młody
lekarz – stwierdził, że gruźlica
może być uleczalna przy zastosowaniu odpowiedniego
leczenia. Skupił się przy tym
nie tyle na samych objawach
choroby, ale na jej przyczy-

nach. Zwrócił uwagę na fakt,
że mieszkańcy pewnych okolic
nie chorują nigdy na gruźlicę.

Przed dwiema zlokalizowanymi na parterze jadalniami biegła
przeszklona weranda
prowadząca do ogrodu zimowego, umożliwiającego pacjentom
spacery także w niesprzyjającej pogodzie
Wysnuł z tego wniosek, że
przyczyną takiego stanu rzeczy
są warunki klimatyczne tych
okolic, a co za tym idzie, że w
tych warunkach choroba powinna też ustąpić. Jak można
się było spodziewać, w kręgach
medycznych znalazło się wielu
przeciwników tej teorii. Naj-

ważniejszymi jednak poplecznikami teorii Brehmera okazali
się wielki uczony i przyrodnik
Aleksander von Humboldt i jego
przyjaciel, który postarał się o
uzyskanie dla doktora Brehmera
koncesji na otwarcie ośrodka
leczniczego. Odpowiednim,
spełniającym wszystkie oczekiwania, miejscem na założenie
sanatorium, stało się właśnie
Sokołowsko. Początkowo
ośrodek był niewielki, jednak
korzystne rezultaty osiągane
przez doktora i rosnąca z każdym rokiem ilość wyleczonych
pacjentów, którzy powracali w
swoje rodzinne strony, spowodowały, że wkrótce rozrosło się
ono do pokaźnych rozmiarów.
W pochodzącej z 1891 roku
broszurce „Führer durch Görbersdorf und Umgebung”
(Przewodnik po Sokołowsku
i okolicy) znajdziemy spo-

ro praktycznych informacji i
wskazówek dla kuracjuszy
tego niezwykłego uzdrowiska.
Jesteście ciekawi?
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» Zakład leczniczy doktora Brehmera w całej okazałości, koniec XIX wieku (Fot. www.polska-org.pl)

Budynek
i wyposażenie

Ośrodek tworzył kompleks
budynków o długości około
135 metrów. Jego lewe skrzydło to tzw. stare uzdrowisko,
zbudowane w 1862 roku.
Przed dwiema zlokalizowanymi na parterze jadalniami
biegła przeszklona weranda prowadząca do ogrodu
zimowego, umożliwiającego pacjentom spacery także
w niesprzyjającej pogodzie.
Stąd kilka stopni schodów
prowadziło do czytelni z niezwykle bogatym wystrojem
wnętrza, m.in. pięknym plafonem i dekoracjami ścian, na
których uwidoczniono godła
krajów, z których pochodzili
» Kuracjuszki „leżakują” podczas pobytu w sanatorium w Sokołowsku. To właśnie
tutejszy mikroklimat, a w szczególności górskie powietrze było głównym
źródłem sukcesu w leczeniu gruźlicy (Fot. www.polska-org.pl)

Główny (wówczas dworzec
Dittersbach / Podgórze – przyp.
red.). Na miejscu pacjentowi
zostanie wskazany pokój spełniający jego życzenia.

Koszty
zakwaterowania

pacjenci. Czytelnia służyła
także, szczególnie zimą, jako
miejsce spektakli teatralnych.

Zaleca się, aby pacjent zamówił w
uzdrowisku powóz,
który odbierze go z
dworca Mieroszów lub
Wałbrzych Główny
Stąd przez tzw. nowy ogród
zimowy przechodziło się na
reprezentacyjną, bogato dekorowaną klatkę schodową
prowadzącą do nowej, utrzymanej w neogotyckim stylu
części budynku. Na górze
umieszczono liczne pokoje dla
pacjentów oraz osobne pokoje dzienne dla pań i panów,
a także dobrze wyposażone
łazienki. We wszystkich pomieszczeniach zamontowano
wysokiej jakości wentylację.
Pokoi w obiekcie było 107,
poza tym w obrębie kompleksu znajdowały się dodatkowo
wille: „Biały dom”, „Nowa

willa” i „Willa Rosa”, łącznie
dysponujące 56 pokojami
dla pacjentów. W pobliskich
domach, także należących do
doktora Brehmera, znaleźć
można było dodatkowych
140 pokoi, tak więc w sumie do dyspozycji pacjentów
pozostawało ponad 300 pokoi, które były zajęte przez
większą część roku. Ośrodek
dysponował również własnym
laboratorium chemicznym i
bakteriologicznym oraz obserwatorium meteorologicznym.

Warunki
zakwaterowania

Zaleca się, aby pacjent zamówił w uzdrowisku powóz,
który odbierze go z dworca Mieroszów lub Wałbrzych

Całkowity koszt wraz z obsługą i honorarium lekarskim
wynosi 44 marki tygodniowo,
przy czym należy mieć na
uwadze, że kwota ta może
się różnić w zależności od
typu pokoju (dla porównania
– średnie roczne wynagrodzenie w połowie lat 90. XIX
w. w Niemczech wynosiło ok.
650 marek – przyp. red.). W
zimie koszt jest większy o 6
marek tygodniowo. Osoby
towarzyszące oraz osobiści
pielęgniarze pacjentów muszą
być także pensjonariuszami
ośrodka. Pacjent może przywieźć własną pościel lub sko-

rzystać z przygotowanej przez
ośrodek za dodatkową opłatą 1,50 marki tygodniowo.
Wszelkie dodatkowe kąpiele
i inne usługi zaordynowane
przez lekarza są nieodpłatne.
Ponadto ośrodek dysponuje
ograniczoną liczbą miejsc w
cenach zniżkowych.

do ośrodka. Do dyspozycji
pacjentów jest też biblioteka
posiadająca około 2000 woluminów. Zimą odbywają się
raz w tygodniu spektakle w
wykonaniu trup teatralnych
odwiedzających Wałbrzych
lub Boguszów.

Podatek turystyczny

W lecie odprawiane są co
dwa tygodnie przez pastora
z Unisławia Śl., w zimie – na
życzenie pacjentów. Msze
katolickie odprawiane są w
Mieroszowie.
Inne przydatne informacje
Poczta i telegraf znajdują
się na miejscu. Funkcjonujące
gospody w Sokołowsku: „Zur
preussischen Krone”, „Zum
deutschen Kaiser”, restauracja
Hilberta, kawiarnia Wedde.

Każdy pacjent podczas pobytu w bieżącym roku kalendarzowym ponosi opłatę w
wysokości 30 marek, każda
rodzina – 48 marek. W cenie
tej zawarte są: korzystanie z
promenady, czytelni, jak również wstęp na koncerty.

Rozrywki

Pacjentom w sezonie letnim
oferuje się raz na dwa tygodnie koncerty wałbrzyskiej
kapeli odbywające się w sali
bądź też w lesie należącym

Klimat i leczenie

Dzięki szczytom okalającym
dolinę uzdrowisko jest całkowicie chronione przed silnymi
wiatrami. Średnia temperatura wynosi w maju 8,9 stopnia
Celsjusza, w czerwcu – 15,8,
w lipcu – 16,5, w sierpniu
– 16,2, a we wrześniu 12,5
stopnia. Dodać należy, że w
zakładzie leczone są wyłącznie
choroby płuc. Nadzór lekarski
sprawuje lekarz naczelny dr
Felix Wolff i jego asystenci.

» Budynek jadalni dla pacjentów w początkach XX wieku (Fot. www.polska-org.pl)

Nabożeństwa

Na podst.: Führer durch Görbersdorf
und Umgebung, Würzburg, Wien 1891,
opr. i tłum. J. Drejer
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Alicja i Antoni rządzą Setka pani Stanisławy

Świdnica jest „takich” 306
mężczyzn i 408 kobiet.
Niekwestionowanym numerem jeden wśród urodzonych w 2021 roku była
Zuzanna, w Polsce to imię
nadano 6562 dziewczynkom. Następnie Zofia i Hanna. Natomiast w gminie
Świdnica pierwsze miejsce
wśród nadawanych imion

należało do Alicji, następnie
Poli i Anieli. Wśród chłopców liderem w Polsce jest
Antoni – 7821, Jan i Aleksander. Największą popularnością w gminie Świdnica
cieszył się Antoni, drugim
równie popularnym imieniem był Filip i następnie
Jan.
KaR

rodziców – Józefy i Jana. Po
ukończeniu 18 lat została
skierowana do Niemiec do
pracy przymusowej. Po zakończeniu wojny wróciła do
Polski. W 1953 roku wyszła
za mąż za Wincentego Stróżyckiego, który objął gospodarstwo w Czechach, gdzie

razem zamieszkali. Urodziła
dwie córki: Jadwigę i Ewę, a
łącznie doczekała się pięciu
córek (również z drugiego
małżeństwa), dziewięciorga
wnuków, osiemnastu prawnuków i siedmiu praprawnuków.
KaR

Fot. użyczone (archiwum prywatne)

Stanisława Stróżycka z
Czech w gminie Jaworzyna
Śląska skończyła właśnie
100 lat, a urodziła się 24
lutego 1922 roku w miejscowości Grabki Duże niedaleko
Buska-Zdroju. Tu spędziła dzieciństwo i młodość
pod opiekuńczym okiem

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)
REKLAMA

Ministerstwo Cyfryzacji
opublikowało zestawienie
najpopularniejszych imion.
Jak sytuacja ma się w gminie
Świdnica? Piotr i Anna to
najpopularniejsze imiona w
Polsce, ale również w gminie
Świdnica. O tym imieniu
w kraju jest 694 313 mężczyzn i 1 053 032 kobiet.
Dla porównania w gminie

Uwielbia prace w ogródku i jak zapewnia rodzina, piecze najlepsze ciasto drożdżowe na świecie. Mowa o
szanownej jubilatce – Stanisławie z Czech.

REKLAMA

Anna, Zuzanna, Monika? Piotr, Antoni, czy też Andrzej?
Jakie są najpopularniejsze imiona w Polsce?
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Posprzątają po brudasach
Denerwują was dzikie wysypiska, które pojawiają się
u nas, jak grzyby po deszczu? Zgłoście ten problem.

Pierwsze spacery
Wyjątkowe chwile w życiu najmłodszych bywalców
pierwszego samorządowego żłobka w gminie Świdnica.
nie widać już pierwszych
oznak wiosny. Zabawy na
świeżym powietrzu są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania dzieci w
każdym wieku. Dla zrównoważonego rozwoju i właściwego dotlenienia organizmu
małe dzieci powinny być
przynajmniej przez godzinę

na podwórku. Zdrowie to
podstawa! Żłobek gminny
w Pszennie to pierwsza tego
typu publiczna placówka na
terenie gminy Świdnica. W
nowopowstałym żłobku o
powierzchni ponad 800 m.
kw. jest miejsce dla aż 96
dzieci.
KaR

Dzikich wysypisk jest coraz
więcej. Wielu za nic ma czystość, przyzwoitość. Produkują śmieci i pozbywają się
ich pod osłoną nocy. Przestępcy! Teraz jednak możecie
(a nawet powinniście) coś z
tym zrobić. Czysta Świdnica
ma dla wszystkich krótką,
acz konkretną prośbę. „Dro-

gi mieszkańcu! Wiesz, gdzie
na terenie naszego miasta
znajdują się dzikie wysypiska śmieci? A może udało
ci się złapać sprawcę na
gorącym uczynku? Zadzwoń
do wydziału gospodarki odpadami pod numer telefonu
74/856-29-36 lub podaj
nam lokalizację dzikiego

wysypiska. W ramach prac
społecznie użytecznych posprzątamy tereny należące
do miasta”.
Przypomnijmy, że w 2021
roku Świdnica odebrała
22,26 ton odpadów powstałych z dzikich wysypisk
śmieci.
KaR

Fot. użyczone (UG Świdnica)

Fot. użyczone (Czysta Świdnica)

Dzięki zakończonemu właśnie procesowi adaptacji w
grupach starszych, starszaki
i średniaki przetarli szlaki
żłobkowego podwórka! Korzystając z uroków pięknej
pogody, najmłodsi mieszkańcy gminy mogli nie tylko
wyjść na spacer, ale sprawdzić, czy gdzieś za rogiem

REKLAMA

REKLAMA

AKTUALNE KOMUNIKATY NA STRONIE WWW I FB
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Fot. użyczone (materiały prasowe)

» „Wyszedł z domu …” to atrakcyjny, dość lekki w formie spektakl,
który traktuje o ludzkich, niełatwych kontaktach, ale nie tylko

Oglądamy, oglądamy
Covidowe obostrzenia zostały całkwicie poluzowane. Można na przykład zajmować
wszystkie miejsca na widowni zarówno kin jak i teatrów. Pozostaje nam zatem
jeszcze intensywniej z tego korzystać. A jest z czego wybierać. Repertuary dolnośląskich teatrów imponują ilością tytułów.
„Ancora tu” to propozycja
wałbrzyskiego teatru. Jego
autorami są twórcy tekstu
– Tomasz Jękot i Maciej Podstawny. Ostatni z nich podjął
się również reżyserii. Trzeba
przyznać, że panowie dali
prawdziwy upust swojej wyobraźni. Punktem wyjścia do
ich „Ancory tu” jest organizowany w 2026 roku festiwal
piosenki – Eurowizji w…
Wałbrzychu. Jego edycja jest
wyjątkowa, ponieważ impreza obchodzi 70 rocznicę
powstania. To nie koniec niespodzianek. Twórcy spektaklu
wykombinowali, że miejscem
występu artystów będzie dach
byłego Hotelu Sudety. Do
tego konferansjerką zajmą
się: Edyta Górniak, Muniek i
Kazik. A śpiewać będą m.in.
Domenico Modugno, Helena Vondrackova, Conchita
Wurst, Abba, Roisin Murphy
i Serge Gainsbourg. Pozostaje
tylko pytanie, czy z tego szaleństwa pomysłów powstał
dobry spektakl? Niestety nie.
Najciekawsza pozostała sama
idea, wykonanie piosenek

przez duet Polpo Motel, Rafał Kosowski jako odtwórca
przeboju „Nel blu dipinto
di blu” oraz Piotr Mokrzycki, który rozbrajał widzów
seplenieniem niczym sam
Muniek. Reszta jest zbiorem
– powiedzmy, że bardziej lub
mniej zabawnie zaśpiewanych hitów tego najbardziej
sztywniackiego festiwalu.

Wielkie kapelusze,
buty kowbojki i kamizelki z frędzlami nie
są jedynym oznakami braku gustu, bo
także ostre dialogi w
wykonaniu zgrai poganiaczy krów nie tylko
słabo bawią, ale wręcz
rażą dosłownością i
wulgaryzmami
To, co dzieje się między występami jest tylko na siłę
napisanymi wypełniaczami.
Bezsilność twórcza w tej
materii jest bolesna. Oprócz
„zabawy” „Ancora tu” nic
więcej nie oferuje. Zespół

aktorski, jak widać na scenie
i na wyświetlanych filmach,
bawił się wyśmienicie. Szkoda, że nie przełożyło się to na
jakość przedstawienia. Udział
na żywo duetu Polpo Motel
czy sięgnięcie po przeboje
z lat 80. (już bez związku z
Eurowizją) jak „Smalltown
Boy” (Bronski Beat) niewiele zmienia. To wszystko nie
przeszkodziło jednak w dobrym odbiorze widowiska
przez liczną publikę, która na
koniec oklaskiwała aktorów
na stojąco.
Takich samych zachowań
widzów spodziewałem się po
opolskiej inscenizacji, sprawdzonego już na wielu scenach
teatralnych, przeboju – „Testosteron”. To ten sam, którego
wersję filmową można było
zobaczyć 15 lat temu w kinach.
Tymczasem byłem świadkiem
tylko standardowych braw.
Trudno się jednak dziwić,
ponieważ doskonale znaną
komedię Andrzeja Saramonowicza opolsko-śląscy artyści,
pod wodzą reżysera – Roberta
Talarczyka, zupełnie położyli.

Swoim wiejsko-kowbojskim
pomysłem na niedoszłe wesele nie potrafili wywoływać
śmiechu. W tym miejscu przypomnę, że „Testosteron” to historia siedmiu facetów, którzy
spotykają się podczas ślubu,
który nie dochodzi do skutku
(panna młoda ucieka sprzed
ołtarza) i – pod wpływem
weselnej wódki – opowia-

dają o swoich kłopotach z
kobietami. Wielkie kapelusze,
buty kowbojki i kamizelki
z frędzlami nie są jedynym
oznakami braku gustu. Ostre,
ale niezłe dialogi w wykonaniu zgrai poganiaczy krów nie
tylko słabo bawią, ale wręcz
rażą dosłownością i wulgaryzmami. To z pewnością wynik
nieprzemyślanego sposobu

posługiwania się tekstem i
nieumiejętność wykorzystania jego potencjału. O jego
zbyt szybkim deklamowaniu i
niezrozumiałości wielu kwestii
już nie wspomnę. Postaci nie
są charyzmatyczne i brakuje
im pomysłu na siebie. Najmniej zły jest Michał Rolnicki
jako kelner. Opolski „Testosteron” trzeba uznać za pomyłkę
i szybko o niej zapomnieć.
W przeciwieństwie do
dwóch spektakli w Teatrze
Współczesnym – „Wyszedł
z domu. Tak zwana komedia” oraz „Rzeźni nr pięć”.
Pierwszy z nich to kolejna
inscenizacja tekstu Tadeusza
Różewicza. Trochę dramatem,
trochę komedią zainteresował
się reżyser Marek Fiedor. Jego
bohaterem jest Henryk – mąż
i ojciec dwójki dzieci, który
pewnego dnia nie wraca do
domu. Początkowo słuchamy o nim od domowników.
Wreszcie mężczyzna zostaje znaleziony. Twierdzi, że
niewiele pamięta z dotychczasowego życia. Jego żona
robi wszystko, aby wrócił nie
tylko ciałem, ale też i duchem.
Historia jest przedstawiona
w konwencji zabawy. To jednak tylko pozory. Im bardziej
wnikamy w relacje rodzinne
tym bardziej rozumiemy postawę uciekiniera. Różewicz
sztukę napisał w 1964 roku.
Marek Fiedor zachował istotę
tekstu, ale w sposób śmieszny i straszny nawiązał do
współczesności, do sytuacji
społecznych i politycznych. W
roli Henryka znakomicie odnalazł się gościnnie występujący
Mariusz Kiljan. Za jego szaleństwem próbuje nadążyć Zina
Kerste jako Ewa. „Wyszedł z
domu …” to atrakcyjny, dość
lekki w formie spektakl, który
traktuje o ludzkich, niełatwych
kontaktach, ale nie tylko.
Piotr Bogdański

» „Ancora tu” to propozycja wałbrzyskiego teatru dramatycznego
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Niedziela dobrych wibracji

Zapraszamy na warsztaty tworzenia obrazów
z mchu. To już 27 marca o godzinie 11:00. To
kolejna propozycja w ramach zainaugurowanego
w tym roku cyklu Niedziele Dobrych Wibracji. Do
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zapraszamy tych,
którzy szukają odskoczni od dnia codziennego i
chcą się zrelaksować, a przy okazji coś stworzyć.
Krok po kroku stworzycie zielone kompozycje,
idealne do dekoracji ścian w domu czy świetnie
sprawdzające się, jako prezent dla bliskiej osoby.
Obrazy z mchu możecie na co dzień podziwiać w
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na terenie Starej
Kopalni. Tam, w „Punkcie Adopcji Roślin” mchem
„wymalowana” jest niemal cała ściana. Uczestnicy
warsztatów otrzymają wszystkie niezbędne materiały do stworzenia własnego mchem malowanego dzieła. Warsztaty tworzenia obrazów z mchu rozpoczną się 27 marca
o godzi. 11:00, a ich koszt to 100 zł. Bilety można kupić w kasach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury lub pod adresem: www.
bilety.wok.walbrzych.pl.

SCB, KaR

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Jubileusz Kasi Kowalskiej

Zalew bez prądu
Na występ Krzysztofa Zalewskiego w Wałbrzychu musieliśmy czekać kilka lat. W tym czasie muzyk zdążył
stać się jedną z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W Aqua-Zdroju zagrał koncert w ramach trasy zatytułowanej MTV
Unplugged.
Wokaliście towarzyszyło
ośmiu muzyków wyposażonych
w instrumenty – oczywiście
klasyczne jak pianino, wibrafon,
gitary z pudłami rezonansowymi czy dęciaki. Dzięki temu
wszystkie piosenki zabrzmiały
bardziej „miękko” i „klarownie”.
Czy lepiej? Na pewno inaczej.
Czy Zalewski stworzył udane
show? Całkiem poprawne.
Artyści wbiegli na scenę z
półgodzinnym opóźnieniem.
Nic dziwnego – jeszcze kwadrans po 19:00 stała kolejka
chętnych za zewnątrz hali. Po
anglojęzycznym wstępie, w

W imieniu Świdnickiego Ośrodka Kultury prowadząca
zajęcia Marta Ciućka zaprasza na kolejne familijne warsztaty
plastyczne dla dzieci. Tęsknicie za słoneczkiem i zieloną trawką? Mamy coś dla was! Tym razem działania plastyczne będą
miały na celu przywołać wiosnę, a pomogą w tym kolorowe
wstążki. Do dzieła! Na warsztaty „Wiosna, wiosna ach to ty”
zapraszamy 19 marca o godz. 12:30 do Galerii Fotografii
(Rynek 44). Udział jest płatny, a koszt to 10 zł za osobę.

niemal kompletnej ciemności,
Zalewski sięgnął do bogatego
repertuaru piosenek w rodzimym języku. Jako drugi zabrzmiał „Dystans”. Ale dopiero
„Annuszka” poderwała publikę
z krzeseł. W ciągu pół minuty
przestrzeń, pomiędzy pierwszym rzędem a sceną, wypełniła się rozentuzjazmowanymi
fanami (głównie kobietami). W
ten sposób, w mgnieniu oka,
„poważna” sala, z sektorami
i wyłącznie miejscami siedzącymi, zamienia się w klub muzyczny. Tymczasem Zalewski
czarował kolejnymi przebojami

„Kurier”, „Ptaki”, „Polsko”.
Muzyk nie tylko je śpiewał, ale
za każdym razem na czymś
grał. Najczęściej na gitarach,
ale świetnie posługiwał się
wibrafonem i pianinem.
Kiedy można było przyzwyczaić się do takiej konwencji,
zwycięzca programu telewizyjnego „Idol” z 2002 roku zaserwował utwór o pretensjonalnie
brzmiącym tytule „Tańcz”. Porywający rytm, z wycieczkami
muzyków z sekcji dętej w stronę
jazzu i niemal wykrzykiwany
refren, zrobiły wrażenie. Takie
trochę inne granie wyzwoliło w

publice sporą euforię, ale jeszcze większy entuzjazm wywołał
wers wpleciony w hip-hopowy
tekst „Putin jest ch….”. Moje
serce zabiło mocniej, kiedy
Zalewski zapowiedział powrót
do kompozycji Andrzeja Kurylewicza „Romanca Cherubina”.
Piosenka zabrzmiała naprawdę rasowo, jak gdyby był rok
1972, a nie 2022. To był bez
wątpienia najlepszy moment
koncertu. Jego uczestnicy zapamiętają go jeszcze z innego
powodu. Gwiazda w różowym
garniturze na scenę zaprosiła…
wałbrzyszankę – Joannę Fesler.
Dziewczyna wspomagała go
wokalnie. Młoda wokalistka
lepiej wypadła w przeboju „Tylko nocą”. Nie mogło zabraknąć
„Luki” i ostatniej piosenki koncertu dedykowanej ukraińskim
braciom – „Miłość, miłość”. Tak
oto, po 14 kawałkach, zakończyła się pierwsza, zasadnicza
część występu. Na zegarkach
była godzina 20:40, a w sercach nadzieja na bis.
Na szczęście artyści nie dali
na siebie długo czekać. Wrócili

z hitem Queen „Under Pressure” (pierwsze akordy), a tak naprawdę piosenką „Początek”.
Przy kolejnej kompozycji „Nie
będzie romansu” pochodzącej
z filmu „Bo we mnie jest seks”
o Kalinie Jędrusik, raz jeszcze
usłyszeliśmy wałbrzyszankę.
Koncert definitywnie zakończyła piosenka z trochę infantylnym tekstem – „Wszystko
będzie dobrze”, ale mieliśmy
go potraktować jako życzenia
dla nas i dla świata. Może
niepotrzebnie się czepiam,

ale skoro jednak jestem przy
uwagach, to Krzysztof Zalewski dał całkiem przyzwoity
koncert. Myślę jednak, że od
twórcy takiego formatu można
było oczekiwać nieco więcej
niż spodziewanego zestawu
dobrze zagranych piosenek
dla klasy średniej. Zalewski
w wersji elektrycznej wypada
znacznie lepiej. Wówczas bardziej wyczuwalny jest rockowy
pazur, muzyczny brud i charyzma muzyków.
Piotr Bogdański

» Krzysztof Zalewski sięgnął w Wałbrzychu
do bogatego repertuaru piosenek

Fot. Piotr Bogdański

Już 19 marca o godzinie 19:00
wałbrzyska Stara Kopalnia zaprasza
na koncert z okazji 25-lecia twórczości
Kasi Kowalskiej. Bilety w cenie od 89
do 110 zł są dostępne pod adresem:
www.kupbilecik.pl. Kasia Kowalska
obchodzi właśnie jubileusz ćwierćwiecza pracy artystycznej, a więc
jest co świętować. Podczas koncertu,
obok przebojów z 25-letniej działalności, usłyszymy również utwory z
najnowszej, długo oczekiwanej przez
fanów płyty „Aya”. Przypomnijmy,
że 25 października 2019 roku miała
miejsce premiera najnowszej płyty
MTV Unplugged Kasia Kowalska.

Przywołajcie wspólnie wiosnę
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NASI ULUBIEŃCY

Chwila zastanowienia i…

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

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

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

BOLUŚ, nr ewidencyjny 20/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 28.01.2022

COCO, nr ewidencyjny 24/22
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 25.02.2022

FELIKS, nr ewidencyjny 21/22
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 24.02.2022

FOKS, nr ewidencyjny 32/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 14.02.2022

GARFIELD, nr ewidencyjny 16/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 20.02.2022

KROPKA, nr ewidencyjny 17/22
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 22.02.2022

LEO, nr ewidencyjny 23/22
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 25.02.2022

MANDI, nr ewidencyjny 22/22
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 25.02.2022

PORTOS, nr ewidencyjny 7/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.01.2022

WALLY, nr ewidencyjny 26/22
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 02.03.2022
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

…decyzja podjęta. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak właśnie toczyły się sprawy adopcji psów lub kotów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że potrzebujecie dłuższej chwili na zastanowienie. Ale teraz gdy
WieszCo jest dwutygodnikiem, macie trochę więcej czasu, by przemyśleć to, czy chcecie przygarnąć
czworonoga ze schroniska.
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NIE Ma Nas W DoMU

NIE MA NAS W DOMU

Fot. użyczone (Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka)

» Restauracja, browar, hotel – czy trzeba czegoś więcej?

Kilka rzeczy w jednym
Jeśli jeszcze nie domyśliliście się o czym będzie tym razem, spieszymy z wyjaśnieniami. To Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka, który wraz z restauracją i browarem
tworzy niezapomniane miejsce odpoczynku i relaksu. Gdzie można zapomnieć o
bożym świecie.

Dosłownie, zresztą co wam
będziemy dużo opowiadać
wystarczy wspomnieć, że
obiekt położony jest w malowniczej Jedlinie-Zdroju.
Jedlinka to neoklasycystyczny pałac, w którym dziś znajduje się muzeum oraz escape
room „Pokojem Kristera”. W
sąsiedztwie dostępna dla

zwiedzających jest również
replika mobilnej kwatery Hitlera – wagon „Amerika”. Z
kolei w sali balowej pałacu
rzadkością wcale nie są śluby
cywilne, a także przedstawienia teatralne i koncerty.
Dwie sale bankietowe, pozostające do dyspozycji gości
w oficynie hotelowej oraz

Możliwe wycieczki piesze
z Pałacu Jedlinka
stacja kolejowa w Jedlinie-Zdroju, wylot tunelu pod
Sajdakiem – około 30 minut
Uzdrowisko Jedlina-Zdrój, Park Aktywności Czarodziejska Góra, kościół ewangelicki – około 45 minut
platforma widokowa na Jałowcu, Góry Wałbrzyskie
– około 1,5 godz.
wieża widokowa na Borowej, Góry Wałbrzyskie
– 2,15 godz.

nowoczesne, czteroosobowe apartamenty rodzinne
skuszą pewnie niejednego.

zaprzyjaźnicie się z czworonogami warto skorzystać
z pobliskich szlaków rowerowych i pieszych. Pomocne będzie pewnie miejsce
obsługi rowerów (MOR) z
wypożyczalnią i przechowalnią dwukołowców oraz
stacją ładowania rowerów
elektrycznych. Skoro jest stacja, to chyba naturalne jest,
że wypożyczycie tu rowery
elektryczne. Bezpośrednio
przy hotelu znajduje się trasa
single track oraz mnóstwo
szlaków rowerowych. Zresztą
Jedlina wraz z Głuszycą i Walimiem stworzyła „Rowerową
500”, niesamowitą sieć tras,
które każdemu rowerzyście
wypada przynajmniej raz
przejechać. Z Jedlinki można
wyjść prosto w góry. Bezpośrednio za hotelem wejdziecie na szlaki prowadzące
na platformę widokową na
Jałowcu i na Borową z wieżą widokową. Po trudach
rowerowych wycieczek lub
pieszych wędrówek miło jest
skorzystać ze strefy relaksu,
gdzie w mini SPA z sauną
fińską i jacuzzi można nabrać
sił po wyczerpującym dniu.
A i jeszcze jedno. Jeśli odwiedziliście Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka „elektrykiem” nie musicie martwić
się o energię. Jest tu stacja
ładowania pojazdów elektrycznych – zasilana z paneli
fotowoltaicznych. Wystarczy
pobrać aplikację Power EV na
Android lub iOS i postępować
zgodnie z instrukcjami.
Red

Delektując się wybornym piwem zawsze można zostać
na noc, korzystając z jednego

Przy pałacu piwo warzono przez 180 lat, aż
do 1914 roku, dlatego chyba nie przesadzimy
jeśli napiszemy, że złocisty trunek, którego tu
skosztujecie słynny jest na całą Polskę
Podobno dawniej przechadzała się tu Biała Dama, ale
o tym chyba lepiej głośno nie
mówić… Browar Jedlinka
natomiast z własną warzelnią
piwa, jest – jakby to umiejętnie ująć – kontynuatorem tradycji browarniczych w Jedlinie-Zdroju. Dość wspomnieć,
że przy pałacu piwo warzono
przez 180 lat, aż do 1914
roku. Raczej nie przesadzimy
jeśli napiszemy, że złocisty
trunek, którego tu skosztujecie słynny jest na całą Polskę.

z kilkudziesięciu pokoi. W
hotelu od dawna funkcjonują
pompy ciepła, wykorzystujące
odnawialne źródła energii.
Skąd o tym wiemy? Wystarczy spojrzeć na dach, gdzie
widoczne są całe rzędy paneli
fotowoltaicznych.
Przybywających witają też
sympatyczni „gospodarze”.
Mowa o zagrodzie ze zwierzakami, w której harcują
alpaki oraz lamy. Chętnie
witające każdego, kto przychodzi z marchewką. Nim

» Tacy „gospodarze” powitają was w Jedlince

24

MIsZMasZ

WIESZ CO | NR 8/15.3.2022 r.

Okiem gracza

SKN

jeszcze długo tak będzie właśnie tymi wydarzeniami choć z
drugiej cały ten natłok informacji jest aż nazbyt przytłaczający.
Właśnie dlatego osobiście
cenię sobie te momenty, w
których mogę na chwilę „od-

ciąć się” od rzeczywistości i
zrelaksować. W tym wypadku polecam grę muzyczną
Osu! Choć nie była mi obca,
to dopiero teraz spędzam w
niej znacznie więcej czasu niż
dotychczas. Dla wszystkich

was, którzy o niej jeszcze nie
słyszeli – jest to naprawdę
prosta acz wciągająca gra.
Jak zapewne domyślacie się,
skoro jest to gra muzyczna, to
naszym celem jest w niej wybijanie rytmu do naszych ulubionych „kawałków”. Brzmi

banalnie prosto prawda? No
cóż, łatwiejsze poziomy może
i takie są, ale na niektórych levelach nieraz pozjadałem sobie zęby. Rozstrzał pomiędzy
trudnościami jest ogromny,
więc każdy znajdzie coś dla
siebie – poszukując relaksu
czy wyzwania. I nieważne
czego kochacie słuchać (popu,
elektroniki, rocka czy może
metalu).

Prawnik radzi

zawierania umów o skutkach
analogicznych do wyzysku,
ale nie mieszczących się w dotychczas stosowanym zakresie
tej instytucji. Mamy z nimi do
czynienia np. gdy dochodzi do
procederu nakłaniania osób
starszych, przy zastosowaniu
technik manipulacyjnych i marketingowych, do nabywania
rzeczy ruchomych codziennego
użytku po zawyżonych cenach
– stosowane techniki sprzedaży utrudniają prawidłowe
rozważenie oferty. Nadto często
pojawia się problem umów o
tzw. pożyczki chwilowe, udzielanych przez instytucje finansowe lub parabankowe klientom
znajdującym się w przymusowym położeniu. Nader często w
praktyce sądowej przewija się
proceder tzw. przewłaszczeń na
zabezpieczenie – umów pożyczek lub umów kredytowych, w
których zabezpieczeniem niskiej

kwotowo pożyczki jest przeniesienie własności nieruchomości
o wartości wielokrotnie wyższej
niż wartości udzielonych środków finansowych.
Prawodawca dostrzegł, że
w tego typu sytuacjach słabsza strona jest wykorzystywana przez silniejszego i często
nie jest w stanie korzystać z
przysługujących jej środków
ochrony prawnej lub środki te
nie są wystarczające do obrony
praw szczególnie konsumentów. Dlatego też zdecydowano
się na modyfikację instytucji
wyzysku w kierunku poszerzenia możliwości jej stosowania
pod względem zakresu sytuacji
objętych tym przepisem, zakresu uprawnień wyzyskanego,
okresu możliwości ich wykonywania i skutku upływu tego
okresu. Nowelizacja uzupełnia
art. 388 KC o przesłankę braku
dostatecznego rozeznania do

katalogu przesłanek, których
zaistnienie pozwala ocenić sytuację jako stanowiącą wyzysk
w rozumieniu prawa.
Zmienione przepisy przyznają
również stronie wyzyskanej
prawo wyboru roszczenia pomiędzy zmniejszeniem swojego
świadczenia lub zwiększeniem
świadczenia jej należnego, a
żądaniem unieważnienia umowy. Prawodawca zdecydował
się także na wydłużenie terminu
do skorzystania z powyższych
uprawnień – w przypadku żądań wynikających z umowy
zawartej między przedsiębiorcami przedmiotowe żądania
będą wygasały po upływie 3
lat, zaś dla żądań wynikających
z umowy zawartej z konsumentem – po upływie 6 lat.
Nadto, w sytuacji, gdy wartość
świadczenia jednej ze stron
przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia

I tutaj gamingowy świat nie
ustępuje im wcale kroku, także
na swój sposób wyrażając
dezaprobatę wobec zbrojnych
działań armii Putin. Z jednej
strony jest to zrozumiałe, że
wszyscy teraz żyją i pewnie

Co to jest wyzysk? Na to wydawałoby
się proste pytanie wyczerpująco odpowiada nasz prawnik, Adam Daraż.
W dniu 29 grudnia 2021 r.
opublikowano ustawę z dnia
2 grudnia 2021 r. o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw. W nowelizacji przewidziano szereg zmian przepisów
Kodeksu cywilnego, w tym
m.in. nowe uregulowania i
zmiany w instytucji wyzysku,
które wejdą w życie po upływie
6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Obecnie art. 388 KC, który reguluje instytucję wyzysku, dotyczył
sytuacji, w których jedna ze

stron umowy, wykorzystując
określone niekorzystne położenie drugiej strony, zastrzega
dla siebie świadczenie rażąco
przewyższające świadczenie
własne. Zapis ten dawał pokrzywdzonej stronie możliwość
podjęcia czynności mających na
celu wyrównanie świadczeń lub
unieważnienie umowy.
W gospodarce i obrocie rynkowym nastąpiły jednak w
ostatnich latach znaczące zmiany, które skutkują pojawieniem
się nieprawidłowych praktyk
rynkowych prowadzących do

CHALLENGER

Jak widzicie Osu! jest idealnym miejscem na chwilowe
oderwanie się od zmartwień
bieżącego dnia i nacieszeniem się rytmem waszych
ulubionych melodii. Gra jest
darmowa, więc każdy z was w
dowolnej chwili może ją wypróbować, bo a nuż przyniesie
wam ona nieco ukojenia w
tych stresujących czasach.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Obecnie nie da się nie słyszeć czegokolwiek, co
nie jest w jakimś stopniu powiązane z rosyjską
agresją na Ukrainę. I to nie tylko państwa oraz
ich obywatele potępiają te czyny. Coraz więcej
firm, przedsiębiorstw czy koncernów zaczyna
solidaryzować się z błękitno-żółtym państwem.

Fot. użyczone (www.bananki.pl)

Kojąca muzyka
wraz z rozgrywką

wzajemnego, domniemywa się,
że niewspółmierność świadczeń
ma charakter rażący. Znowelizowane w ten sposób przepisy
będą miały zastosowanie do
umów zawartych po wejściu w
życie ustawy nowelizującej, tj.
pod koniec czerwca 2022r.
Radca prawny Adam Daraż z
Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul. Chrobrego
12/4, 58-300 Wałbrzych, tel.
601472787, e-mail: kancelaRed
ria@daraz.pl.

Mrozu wystąpi w Aqua-Zdroju już 1 kwietnia. Wałbrzych to ledwie jedno z dziewięciu miast w Polsce
na trasie artysty, w których wokalista zagra koncerty
promujące jego szósty album, mający wkrótce
ukazać się na rynku. Możecie wygrać podwójne
zaproszenie (dwa bilety) na wałbrzyski koncert. Co
trzeba zrobić? Po pierwsze poprawnie odpowiedzieć
na pytanie. Podaj tytuł filmu promowany przebojem
„Napad”. Po drugie wymyśl
rym do pseudonimu artysty,
który będzie jednocześnie hasłem koncertu. Tu musicie wykazać się kreatywnością. Autora, naszym zdaniem najbardziej

pomysłowego sloganu, nagrodzimy podwójnym
zaproszeniem na koncert.
Odpowiedź na pytanie oraz wymyślone
przez was hasło wysyłajcie mailem na adres:
redakcja@wieszco.pl w temacie wpisując słowo
MROZU. Na wiadomości czekamy do północy, 21
marca. Ze zwycięzcą skontaktujemy się w celu
uzgodnienia szczegółów przekazania biletów.

Fot. użyczone (materiały prasowe)

MROZU W WAŁBRZYCHU
– WYGRAJ BILETY
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Fot. Tomasz Czeleń

» Zapominamy o zimie. Czas na przegląd techniczny
roweru i przygotowanie do jazdy

Rower jest OK

Dzień dobry rowerze. Już czas!
Mija zima. Wracamy do świata rowerowych przygód. Ciekawostki, relacje z tras, poradniki, naprawy,
przewodniki. Żegnamy śnieg i chłód. Wsiadamy na rowery, mijamy się na szlakach, a co dwa tygodnie spotykamy się na łamach WieszCo.
Śmiało, czas pożegnać zimowe
aktywności na śniegu. Są już warunki
do rowerowych przejażdżek. Tęskniliście? Już nie ma co zwlekać. Czas na
przegląd techniczny i przygotowanie
do jazdy. Bez względu na to, czy rower ostatnie miesiące spędził w piwnicy, czy na regularnych wycieczkach,
wiosna jest idealnym pretekstem do
kontroli stanu technicznego roweru.
Szczególnie jeśli sezon trawa przez
cały rok. Za nim pojawimy się na
rowerowych szlakach warto zadbać
o swoje bezpieczeństwo i komfort.

UWAGA

Na początek czyścimy dwukołowca ze wszelkich brudów i starych
smarów. Szczególnie po zimowym
użytkowaniu. Ważne, by na rowerze
nie zostały ślady po soli drogowej, która przyczynia się do korozji.
Sprawdzamy i regulujemy hamulce,
kontrolujemy ciśnienie w oponach
i dokręcamy szprychy. Te ostatnie
wymagają specjalnego klucza, ale
znajdziecie go pewnie w większości
posiadanych przez was multitoolach.
Do pancerzy linek warto wpuścić
trochę smaru. Sprawdzamy po kolei

wszystkie śruby i dokręcamy. Czas
zakręcić korbami. Warto zwrócić
uwagę czy nie mają luzów, nie ruszają się na boki, a pedały są dobrze
skręcone. Jeśli używacie systemów
wpinania butów, spróbujcie koniecznie czy wszystko działa jak należy i
sprężyny nie blokują swobodnego
wypięcia.
Więcej uwagi trzeba też poświęcić
systemowi napędu. Zębatki i łańcuch
wymagają po zimie szczególnej troski niezależnie od tego, czy były w
użyciu, czy stały w kącie czekając na

wiosnę. Łańcuch najlepiej ściągnąć
aby wyczyścić ze wszystkich starych
brudów i oleju. Można wymoczyć go
i wyszorować szczoteczką w benzynie
ekstrakcyjnej. Wysuszyć, a następnie
wszystkie ogniwa spojenia łańcucha
naoliwić specjalnym olejem. Jeśli
posiadacie przyrząd do czyszczenia
łańcucha, zdecydowanie ułatwi wam
pracę. Dzięki jego użyciu nie trzeba
ściągać łańcucha. Ze wszystkich brudów do czysta myjemy też zębatki.
Podstawowe przygotowanie roweru
nie przewiduje kompleksowego roz-

KONKURS

Są miejsca, do których chętnie się wraca. Z różnych powodów i nie chodzi
wyłącznie o restauracje. Ale skoro jesteśmy już przy gastronomii, to kiedy
najczęściej wracacie do lokalu, który z czasem staje się nawet waszą ulubioną knajpką? Choćby wówczas, gdy serwowane tam posiłki rozpieszczają
wasze podniebienia. Tak właśnie jest w świdnickiej Restauracji Kryształowa,
gdzie zjecie pysznie i wcale nie tak drogo. A nami taniej niż wynika z cen
w menu. Mamy dla was bowiem 15-procentowy rabat na wybrane danie.
Trzeba tylko wziąć udział w zabawie i poprawnie odpowiedzieć na pytanie
konkursowe. Zerknijcie na fotografię obok. Jaką nazwę nosi widoczny na
zdjęciu zamek, znajdujący się między Karpaczem a Jelenią Górą?
Odpowiedź należy wpisać do kuponu i pokazać w restauracji podczas
składania zamówienia. Wtedy wydacie o 15 proc. mniej na wybrane przez
was danie. Na lubiących dobre jedzenie i posiadaczy kuponów z naszej
gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają od środy (16
marca) do piątku (18 marca). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny
na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos jak i
zjecie na miejscu.

kręcania roweru, jeśli nie posiadacie
umiejętności i specjalnych kluczy. Jeśli
coś jest nie tak np. z łożyskiem, czy
innymi, nazwijmy to wewnętrznymi
elementami roweru, lepiej udać się
do serwisu.
Nie dzieje się nic niepokojącego?
Sprawdźcie przełożenia przerzutek.
Wszystko płynnie pracuje? To czas zobaczyć regulację siodełka i kierownicy.
Czujecie się komfortowo? Powiało lekkim wiaterkiem w twarz? To w drogę!
Czas sprawdzić formę po zimie.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaką nazwę nosi widoczny na
zdjęciu zamek, znajdujący się
między Karpaczem a Jelenią
Górą?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. użyczone (https://pl.123rf.com/#ziskejte)

» Miechunka zachwyca swoim
wyglądem, nic dziwnego, że jest
uprawiana jako roślina ozdobna

Jagoda inkaska, czyli…
…miechunka peruwiańska (Physalis peruviana L.) to roślina pochodząca z rodziny psiankowatych.
Była spożywana już przez starożytnych Inków zamieszkujących tereny Peru, Boliwii, Kolumbii i Ekwadoru. Inaczej rodzynek brazylijski, złota jagoda, wiśnia peruwiańska, czy jagoda inkaska do Europy
została sprowadzona w XVII wieku.

Powszechnie roślina uprawiana jest w Ameryce Południowej, Afryce, Australii,
Polinezji i na Wyspach Brytyjskich jako roślina jadalna i
ozdobna.

Cenny skład

Owoce miechunki są bogatym źródłem witamin,
składników mineralnych,
głównie potasu i fosforu,
kwasów tłuszczowych (fitosterole), pektyn oraz przeciwutleniaczy (witamina A i
C, flawonoidy, karotenoidy).
Przeciwutleniacze zawarte
w owocach zabezpieczają
organizm przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników, których nadmiar przyczynia się do powstawania

stresu oksydacyjnego. Ten
z kolei przyspiesza procesy
starzenia organizmu i sprzyja
powstawaniu nowotworów.
Liczne badania wykazały,
że owoce miechunki dzięki

dużej zawartości witaminy
C, wzmacniają ściany naczyń
krwionośnych, podnoszą
kondycję naczyń włosowatych i wzmacniają odporność
organizmu. Ponadto, dzięki

dużej zawartości fitosteroli
obniżają poziom cholesterolu, tym samym zapobiegając
powstawaniu miażdżycy. W
100 g suszonych jagód jest
ok. 200 kcal.

Wygląd i smak

Miechunka zachwyca swoim wyglądem, nic dziwnego,
że jest uprawiana jako roślina
ozdobna. Niewielkie jagody
zamknięte są w pergaminowej otoczce przypominającej
kielich. Częścią jadalną miechunki jest pomarańczowa
jagoda, wielkością i kształtem
przypominająca wiśnię. Jagody charakteryzują się oryginalnym, słodko-kwaśnym
smakiem z cierpką nutą, co
pozwala na urozmaicenie
smaku wielu dań.

Zastosowanie

Możliwości zastosowań
miechunki zależą od własnych
upodobań. Owoce można
spożywać na surowo lub prze-

tworzone w postaci dżemów,
galaretek, kompotów, naparów, nalewek, soków. Suszone
lub kandyzowane mogą być
idealnym dodatkiem do sałatek i deserów oraz formą zdrowej przekąski w pracy, domu
czy podróży. Ponadto, owoce
mogą stanowić element dekoracji potraw i deserów. Warto
spożywać jagody inkaskie, bo
te cudowne owoce nie tylko
mają wysoką wartość odżywczą, ale są też niskokaloryczne
i możemy z powodzeniem
włączyć je do naszej diety jako
zdrowy zamiennik słodyczy.
Katarzyna Pakoca
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl
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Fot. użyczone (Well Fitness)

» Motywacja jest niezwykle istotna w całym procesie treningowym

Po co tak się męczyć?
Pomimo udogodnień, które kluby fitness oferują swoim klientom,
często można zauważyć, że po kilku miesiącach od rozpoczęcia
członkostwa tracą oni zapał i z czasem całkowicie rezygnują z
wykonywania treningów. Dlaczego tak się dzieje?

Bardzo często osoby, które
dopiero rozpoczynają swoją
przygodę z siłownią są przekonane, że trening na bieżni
czyli tzw. trening cardio przyniesie spektakularne efekty, a
dieta „głodowa” jest kluczem
do utraty zbędnych kilogramów. Efekt można zauważyć,
ale jest on chwilowy, a w
pewnym momencie wszystko
staje w miejscu. Klubowicz
coraz dłużej biega, coraz mniej
je, a efektów brak. Dlaczego?
Przede wszystkim chcielibyśmy przybliżyć wam samo
pojęcie „treningu cardio”,
zwanego inaczej aerobowym.
Jest to rodzaj wysiłku fizycznego, w którym zwiększamy

wytrzymałość organizmu pracując tlenowo, czyli mówiąc
w skrócie – podnosząc tętno
dotleniamy mięśnie.
Wykonując taki trening, od
pierwszej minuty zaczynamy
proces spalania tkanki tłuszczowej, jednak nim organizm
utleni komórki tłuszczowe,
trwa to zazwyczaj od 15 do
30 minut. Dopiero po takim
czasie organizm zaczyna spalać tłuszcz. Do podstawowych
ćwiczeń cardio, które możecie
wykonać w klubie Well Fitness
należą: bieg, marsz, jazda na
rowerze, wioślarstwo, skakanie na skakance.
Początkowo wysiłek tego
typu przynosi efekty, ale z

powodu braku odpowiedniej wiedzy nowicjusze bardzo często wpadają w błędne koło. Zaczynają coraz
mniej jeść, chcąc przyspieszyć efekty. Unikają spożywania posiłków po treningu, przestają jeść po godzinie 18.00 itd. Niestety takie
działania to poważna ingerencja w metabolizm, który
podczas takich działań zaczyna stopniowo zwalniać,
aż w końcu „nastawi się”
na gromadzenie zapasów
tkanki tłuszczowej, która
stanowi dla organizmu długotrwałe źródło energii. W
momencie, gdy drastycznie
pozbawiamy organizmu pa-

liwa, zaczyna on odkładać
tłuszcz „na gorsze czasy”.
Drugim najczęstszym zachowaniem początkujących jest
zupełnie odwrotna sytuacja i
przeświadczenie tych osób, że
trening kilka razy w tygodniu
po 45 minut, to ogromny wydatek energetyczny, w związku z czym muszą uzupełnić
paliwo. Niestety, przeszacowują oni ilość kalorii, które
powinni uzupełnić i jedzą
więcej niż potrzebują. Bardzo
często okazuje się również,
że całkowity wydatek energetyczny ćwiczeń typu cardio
będzie dość niski. Czasami tak
niski, że odchudzanie będzie
bardzo trudne.

Co więc należy zrobić, żeby
proces odchudzania był skuteczny? Przede wszystkim
dostosować działania indywidualnie do każdej osoby.
Dobrze jest skonsultować się
ze specjalistą, aby pomógł
dobrać odpowiednie kroki i
nakreślił plan działania. Niestety pokładanie wszystkich
nadziei w bieżni czy rowerku jest bardzo zgubne, gdyż
trening tego typu nie jest na
tyle efektywny, by przynieść
wymarzone efekty. Dobrze
jest wdrożyć w cały proces
różne typy wysiłku fizycznego
takie jak trening siłowy czy
funkcjonalny. Osoby, które
korzystają z tych form treningowych podkręcają swój
metabolizm, a organizm spala
kalorie także po treningu – nie
tylko podczas jego trwania
tak jak to się dzieje podczas
ćwiczeń cardio.
Trening inny niż cardio wymaga jednak większej techniki
i wiedzy, której osoby początkujące nie posiadają. Dlatego
dobrze jest wykonać chociaż
kilka treningów z trenerem
personalnym czy instruktorem
fitness aby zdobyć fundamenty, które pomogą rozpocząć
przygodę ze sportem. Jest to
istotne nie tylko ze względu
na fakt, że posiadanie wiedzy
na temat techniki ćwiczeń jest
ważne i pomoże nam bezpiecznie ćwiczyć, ale wpłynie
to też na samą motywację.
Jeśli trening nie jest dostosowany – nie będzie optymalny
dla danej osoby. W związku
z czym efekty będą znikome,
motywacja spadnie, aż w
końcu taka osoba porzuci
całkowicie aktywność fizyczną
i wróci do starych nawyków.
W tym miejscu warto wspomnieć o motywacji, która jest
niezwykle istotna w całym
procesie treningowym. Sylwester, na którym chcielibyśmy
wyglądać szczupło, czy wakacje, na których chcielibyśmy
w końcu nie wstydzić się swojego ciała na plaży, same w
sobie są fajną motywacją. Ale
jeszcze fajniej byłoby, gdyby
każdy po zakończonym sezonie plażowym nadal utrzymywał zdrowy styl życia i dokonywał dobrych wyborów. Nie
tylko żywieniowych, ale też
innych w kontekście zdrowia
np. dbał o to, aby się ruszać
czy wysypiać. Wyróżniamy 2
typy motywacji: zewnętrzna

i wewnętrzna. Czym się różni
jedna od drugiej?
Motywacja zewnętrzna to
taka standardowa, najczęściej spotykana forma, na
zasadzie kary i nagrody. „Jeśli
schudnę to kupię sobie coś
ładnego” lub „gdy zrzucę
parę kilogramów wykupię
w końcu te wakacje” – czyli
jeśli coś osiągnę bądź nie, to
czeka mnie nagroda lub kara.
Ten typ motywacji niestety
nie zaprowadzi nas daleko
– jest on krótkoterminowy.
Oczywiście, osiągnięcie celu
motywując się czynnikami
zewnętrznymi jest możliwe,
ale nie jest efektywne. Skoro
aby coś osiągnąć sam przed
sobą stawiasz sobie opcję
kary lub nagrody oznacza to,
że nie do końca masz ochotę
na podejmowanie działań i
szukasz sposobu na to, aby
poniekąd zmusić się do konkretnych czynności.

Trening inny niż cardio
wymaga jednak większej techniki i wiedzy,
której osoby początkujące nie posiadają
Motywacja wewnętrzna
ma natomiast źródło w człowieku – powoduje ona zachowania, których celem nie
jest osiągnięcie jakiś korzyści,
zewnętrznych nagród. Tutaj
aktywność jest celem sama
w sobie, daje energię do
działania dzięki czemu dana
czynność po prostu sprawia
człowiekowi przyjemność.
Sam widzisz, że o wiele łatwiej i przyjemniej jest podejmować jakieś działania jeśli
tylko będziemy mieć do nich
odpowiednie podejście. W
kontekście odchudzania dobrą
radą będzie: „Niech proces
i droga same w sobie będą
celem”. Oklepane, fakt. Ale
prawdziwe.
Schudniesz do wakacji i co
dalej? A może wręcz odwrotnie – nie uda ci się uzyskać
wymarzonej wagi. I co dalej?
Rzucisz to wszystko i stare
nawyki wraz z kilogramami
powrócą? Zadaj sobie ważne
pytanie „Po co mi to wszystko”? Dobrze jest mieć świadomość tego, że w tej całej
przygodzie nie chodzi jedynie
o wygląd, ale przede wszystkim o zdrowie i jakość życia.
Karolina Kozłowska (Well Fitness)
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Poziomo:
3 - duży, stojący, kilkuramienny
świecznik
9 - niewielka chustka z cienkiej
tkaniny
11 - bardzo ciężka praca fizyczna
15 - czasy odbierane jako bardzo
odległe
16 - twardy, płaski cukierek
Pionowo:
1 - jednolity blok kamienny
2 - zwykle niewielka wada
3 - przedstawiciel firmy podróżujący
w celu zdobywania klientów i
zamówień
4 - całość składająca się z części
niepasujących do siebie
5 - małżeństwo z osobą
nieodpowiednią ze względu na
pochodzenie lub majątek
6 - nieziszczalne marzenie, złudne
nadzieje
7 - chęć popisania się odwagą
8 - dzielenie czegoś na grupy,
kategorie według wybranych cech
10 - imitacja jakiegoś przedmiotu
12 - garnek o prostych ścianach z
długą rączką
13 - ogromna posiadłość ziemska
należąca do jednej osoby lub
organizacji
14 - obłuda, dwulicowość
15 - substancja stosowana do
impregnacji drewna

Wałbrzyszanka

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

»»Kamil, trzymaj tak dalej!

Takich trzech, jak ich dwóch, to nie
ma ani jednego! Wałbrzyski duet zrobił różnicę na parkiecie i odprawił z
kwitkiem Dziki Warszawa i Księżaka
Łowicz. Dublet pozwolił Górnikowi
Trans.eu Wałbrzych utrzymać się w
ścisłej czołówce Suzuki 1 Ligi.
sza ekspozycja bylejakości. Najwierniejsi wałbrzyscy kibice, którzy nie
zwykli wychodzić z hali przed końcową syreną, wtedy nie dali już rady.
Opuścili obiekt z kwaśnymi minami i
niecenzuralnymi epitetami na ustach.

Powrót Kamila Zywerta
po kontuzji do gry stał się
synonimem boiskowego
porządku
W Aqua-Zdroju los miał się odmienić. I tak też się stało. Górnicy
pokonali Księżaka 85:78. Duża w
tym zasługa duetu Hubert Pabian –
Kamil Zywert.
Pabian nie jest może zbytnio
atletyczny, na pewno nie jest naj-

Fot. Alfred Frater

Batman i Robin. Tango i Cash.
Lennon i McCartney. Sherlock Holmes
i Doktor Watson. Han Solo i Chewbacca. Dwóch takich, co ukradło księżyc.
Znamy wiele duetów. Czasami walczyli ze złem, często się uzupełniali,
nierzadko tworzyli mieszankę wybuchową. Zawsze rozbudzali wyobraźnię. Duety koncentrują naszą uwagę,
podejmują rzucone wyzwanie. I tak
też było w wałbrzyskim Górniku. Po
pozbawionym większej historii triumfie ze stołecznymi Dzikami, nasi byli
zmobilizowani ograć Księżaka Łowicz.
W pierwszej rundzie Górnicy doznali najbardziej absurdalnej porażki
w ostatnich latach. W Łowiczu ulegli
87:95, choć po pierwszej kwarcie
prowadzili 20 „oczkami”. W drugiej
nastąpiła zapaść, a w kolejnych dal-

szybszy. Jest za to nieprawdopodobnie regularny, efektywny i powtarzalny. Na jego firmową akcję,
czyli markowanie rzutu z dystansu,
koziołek i krok do przodu, nie mają
w lidze recepty od lat. Po zwodzie
następuje rzut, zazwyczaj celny.
Jakby tego było mało, to Hubert
lubi też przyprawić przeciwnikowi
rogi. To właśnie z „kornerów” trafia
za trzy z ponadprzeciętną skutecznością. W starciu z Łowiczem

skrzydłowy zanotował 25 punktów
(10/18 z gry) i 7 zbiórek – i to pomimo choroby!
Zywert z kolei robi na parkiecie
wiele rzeczy, których nie widać na
pierwszy rzut oka. „Niedzielny” kibic dostrzeże jego problemy na linii
rzutów wolnych i kiepską selekcję
rzutową z półdystansu i dystansu.
Bardziej wprawiony dostrzeże za to
kapitalną grę w obronie i świetny
przegląd pola gry. Zywert to drugi

najlepszy przechwytujący w lidze,
który żyje z kreowania kolegów na
otwartych pozycjach. To dyrygent,
który z Dzikami zaliczył 10 asyst, a
z Księżakiem 11. O tym, jak wiele
znaczy dla Górnika pokazały mecze,
gdy go zabrakło z powodu kontuzji.
Wałbrzyszanie byli wtedy zagubieni
i mizerni. Jego powrót stał się synonimem boiskowego porządku. Kamil
pozamiatał!
Dominik Hołda
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»»Po takim meczu należy posypać głowę
popiołem i wziąć się w garść

Popiołek, ale i diamencik
Piekielna niedziela Górnika Trans.eu Wałbrzych. Podopieczni Łukasza Grudniewskiego przegrali na wyjeździe z niżej notowanym SKS-em Starogard Gdański. Przed
przerwą biało-niebiescy zaprezentowali się katastrofalnie.

„Popiół i diament” to klasyka polskiej kinematografii.
Akcja filmu toczy się zaraz
po II wojnie światowej, a
głównym bohaterem jest były
żołnierz Armii Krajowej, grany
przez legendarnego Zbigniewa Cybulskiego. Jego postać
działa w podziemiu antykomunistycznym i ma za zadanie
zgładzenie sekretarza Polskiej
Partii Robotniczej. Stawiany
przez jednostkę romantyczny
opór w stosunku do opresyjnego, dławiącego reżimu,
nasuwa jasne skojarzenia z
teraźniejszością. W ostatnich
tygodniach konfrontujemy
przecież swoją rzeczywistość

z tą, z którą w obliczu wojny
zmagają się nasi sąsiedzi zza
wschodniej granicy. Tymczasem kolejki uchodźców na
polsko-ukraińskiej granicy w
zadziwiający sposób generują
kolejki do urzędu paszportowego.
Był popiół, będzie więc
także o miotle. W niedzielę,
podobnie jak kilka miesięcy
temu w Opolu, Górnicy zderzyli się z efektem „nowej
miotły”. Od niedawna SKS
Starogard Gdański prowadzi
nomen omen Marek Popiołek.
Jego podopieczni nasz zespół
zmietli. Do szatni schodzili z
prowadzeniem 47:26, zamy-

kając biało-niebieskich na makabrycznej, 26-procentowej
skuteczności z gry. Popularne
„Kociewskie Diabły” grały z
piekielną energią, wrzucając Górników do gorącego
kotła, jakim był w niedzielę
kameralny obiekt im. Andrzeja
Grubby. Na trybunach toczyła
się bowiem wojna, miejscowi
przekrzykiwali się z fanami
Górnika, którzy bardzo licznie
stawili się w hali, pokonując ponad 500-kilometrową
drogę. Wałbrzyscy koszykarze usłyszeli z trybun sporo
gorzkich słów na temat swojej postawy na boisku. Cóż,
drużynie walczącej o awans

tego typu występy nie przystoją. Należy posypać głowę
popiołem i wziąć się w garść.

Górnicy z rozgrzanego, starogardzkiego
pieca wyjrzeli dopiero
w czwartej kwarcie,
rzucając się w pogoń
za wynikiem, ale na
profity, wynikające z
tego pościgu, zabrakło
czasu
Nieoszlifowanym diamentem niedzielnego pojedynku
wydaje się wspomniany trener Popiołek. Ledwie 34-letni

szkoleniowiec od kilku lat
pracuje w sztabie reprezentacji Polski, rozpracowując przeciwników. Sezon rozpoczynał
jako trener ekstraklasowego
Hydrotrucka Radom, gdzie
według wielu nie otrzymał należytej szansy, bo pożegnano
się z nim po kilku miesiącach.
Na Kociewiu facet wygrał już
trzy z czterech meczów i wydaje się, że wchodzi nieco w
buty jeszcze młodszego Kamila Sadowskiego, 31-letniego
szkoleniowca akademików
z Opola, który bardzo udaną pracę w AZS Politechnice
Opolskiej rozpoczął od pokonania Górnika. Diamentem

starogardzkim na pewno jest
Szymon Ryżek, trzeci najlepszy
strzelec ligi, który ekipie Grudniewskiego zaaplikował aż 30
punktów.
Górnicy z rozgrzanego, starogardzkiego pieca wyjrzeli
dopiero w czwartej kwarcie, rzucając się w pogoń za
wynikiem. Nasza drużyna,
trochę na wzór bohaterów
opisywanego wyżej filmu
Andrzeja Wajdy, stawiła romantyczny opór. Na profity,
wynikające z tego pościgu,
zabrakło jednak czasu. Diamentową wartość w biało-niebieskim trykocie zademonstrował właściwie tylko
Jan Malesa. 22-letni gracz
powrócił na parkiet po blisko
czteromiesięcznej przerwie
spowodowanej odmą płucną,
od razu zostając – obok Marcina Dymały – najlepszym
punktującym zespołu.
Przed Górnikiem kolejne
starcia. Do zakończenia rundy
zasadniczej pozostały jedynie
cztery spotkania. Już 19 marca
o godz. 17:00 nasi podejmą w
Aqua-Zdroju walczący o utrzymanie Znicz Basket Pruszków,
tydzień później na wyjeździe
zmierzą ze Śląskiem II Wrocław w słynnej „Kosynierce”, a
w środę, 30 marca, absolutny
hit Suzuki 1 Ligi – domowy
mecz z Rawlplugiem Sokołem
Łańcut. Spotkanie z ekipą z
Podkarpacia najprawdopodobniej zadecyduje o tym,
która z tych ekip do play-off
wystartuje z pierwszej pozycji.
To ważne, bo w decydujących
meczach sezonu lider po rundzie zasadniczej będzie miał
przewagę własnego parkietu.
Z walki o topową lokatę, po
dwóch ostatnich porażkach,
wypadła Sensation Kotwica
Kołobrzeg. Rundę wałbrzyszanie zakończą 2 kwietnia
w Tychach. Tydzień później
odbędzie się jeszcze jedna
kolejka, ale biało-niebiescy
będą wtedy pauzować.
SKS Starogard Gdański –
Górnik Trans.eu Wałbrzych
85:73 (22:15, 25:11, 18:17,
20:30)
Górnik Trans.eu: Malesa
16, Dymała 16, Niedźwiedzki
12 (10 zb), Pabian 11 (14 zb),
Durski 8, Cechniak 6, Zywert
4, Ratajczak 0, Kruszczyński
0, Jakóbczyk 0, Jeziorowski 0.
Dominik Hołda
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LOT dla każdego
Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska powstała z inicjatywy gmin i samorządów oraz instytucji kulturalnych i podmiotów gospodarczych związanych z turystyką. Po to,
by wspierać rozwój lokalnego rynku turystycznego.
Stowarzyszenie powołano żeby jeszcze mocniej

wykorzystać potencjał turystyczny całej Aglomera-
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35

WIESZ CO turyStyka

cji Wałbrzyskiej. Regionu
bogatego kulturowo, w

którym roi się od zabytków
i pięknej przyrody.

Początki Stowarzyszenia
sięgają 2012 roku. Wówczas
trzy gminy Głuszyca, Jedlina-Zdrój i Walim utworzyły
Stowarzyszenie „Tajemniczy Trójkąt”, które zostało
przekształcone w LOT AW,
do którego dziś należy 37
członków. Fundament stowarzyszenia tworzą ludzie,
którzy na poziomie zarządu,
przedstawicieli poszczególnych podmiotów i osób pracujących w tzw. „grupach
roboczych” wspólnie działają
na rzecz rozwoju turystyki w
regionie. Hasło w końcu obowiązuje – „LOT Aglomeracja
Wałbrzyska – zabytki, góry,
blisko natury”.
Członkowie stowarzyszenia
realizują mnóstwo wspólnych
zadań kreując produkt turystyczny. Współpracują przy
różnorodnych projektach.
Tworzą i dystrybuują materiały promocyjne w postaci
wspólnych kalendarzy wydarzeń, tematycznych map,
przewodników, videospotów,
opracowują pakiety turystyczne i promują produkty
lokalne.
Konsekwentnie podnosząc
kompetencje turystycznych
kadr, LOT Aglomeracja Wałbrzyska organizuje konfe-

rencje i szkolenia, stanowiące doskonałą inspirację do
wspólnego działania. Podczas tematycznych study tourów, w których uczestniczą
członkowie stowarzyszenia,
znani blogerzy, dziennikarze,
pracownicy punktów informacji turystycznych z całej
Polski, możliwa jest wymiana
doświadczeń. To też okazja,
by poznać inny punkt widzenia na często znane obiekty
i miejsca.
Ważnym działaniem LOT
Aglomeracja Wałbrzyska,
cieszącym się ogromnym powodzeniem zarówno wśród
turystów jak i mieszkańców
regionu, jest realizowany od
2019 roku projekt #odkrywaj
lokalnie. To cykl weekendowych, bezpłatnych wycieczek
z przewodnikiem, promujących lokalne dziedzictwo i
zachęcających do odkrywania
najbliższej okolicy i poznawania tego co bliskie, a jednak nieznane. Dodatkowo
dzięki współpracy z WieszCo
mieszkańcy regionu znajdują
inspiracje do samodzielnego
odkrywania malowniczych
górskich szlaków, miejskich
tras turystycznych i ciekawych zbytków pełnych intrygujących historii.

REKLAMA

Fot. użyczone (LOT AW)

WIESZ CO | NR 8/15.3.2022 r.

IV
36

WIESZ CO TURYSTYKA

WIESZ CO | NR 8/15.3.2022 r.

Fot. użyczone (LOT AW)

» Zapora wodna na Jeziorze
Bystrzyckim. Co za widok!

Takie mamy atrakcje!
Jeśli zastanawialiście się co też takiego ciekawego można zobaczyć na terenie
Aglomeracji Wałbrzyskiej podsuwamy wam gotowca. Albo jak kto woli ściągę,
gdzie warto pojechać, co zwiedzić i dokąd się wygrać, żeby poznać Aglomerację
Wałbrzyską od podszewki.
To naszym zdaniem największe atrakcje, których po
prostu nie wypada nie znać.
Jeśli tu jeszcze nie byliście,
czas nadrobić zaległości.

ZAMKI I PAŁACE
Zamek Książ w Wałbrzychu
To trzeci co do wielkości zamek w Polsce, którego początki
sięgają końca XIII w. Dziś Książ
przyciąga m.in. malowniczym
położeniem w parku krajobrazowym, fascynującą historią,
imponującą barokową Salą
Maksymiliana i tajemniczymi
podziemiami z okresu II wojny.
Niedaleko zamku znajdują się:
Mauzoleum, Stado Ogierów,
ruiny Starego Książa i unikalna
Palmiarnia z 1913 r.
Zamek Grodno w Zagórzu
Śląskim
To jeden z najbardziej malowniczo położonych zamków
piastowskich na Śląsku, z
którym wiąże się wiele hi-

storii i legend, w tym m.in.
o księżniczce Małgorzacie
uwięzionej w lochach zamkowych. Pierwsze historyczne
wzmianki o Grodnie pochodzą
z 1315 r., w XVI wieku zamek

został rozbudowany w stylu
renesansowym.
Pałac Jedlinka w Jedlinie-Zdroju
Powstał na miejscu XVII-wiecznego dworu, był

Turystyka aktywna
Aqua-Zdrój w Wałbrzychu
OSiR w Świebodzicach
Stado Ogierów Książ w Wałbrzychu
Kompleks Dworzysko w Szczawnie-Zdroju
Park Aktywności „Czarodziejska Góra” w Jedlinie-Zdroju
Rowerowa 500 – ponad 500 km tras rowerowych na
terenie gmin: Jedlina-Zdrój, Głuszyca, Walim

kilkakrotnie przebudowywany przez kolejnych właścicieli, w tym przez Carla
Kristera, pr zedsiębiorcę
zajmującego się produkcją
porcelany. W czasie II wojny mieściła się tu główna
siedziba kierownictwa organizacji Todt, zajmującej
się budową tajemniczego
kompleksu Riese w Górach
Sowich. Obok pałacu jest
hotel i browar.
W regionie znajdują się także
ruiny innych zamków piastowskich: Cisy, Rogowiec, Radosno,
czy Zamek Nowy Dwór.

MUZEA, PODZIEMIA
I ZABYTKI TECHNIKI
Muzeum Porcelany w
Wałbrzychu
Znajdują się tu jedna z największych w Europie kolekcja
historycznej porcelany śląskiej, starannie wybrana kolekcja porcelany z wiodących
manufaktur europejskich,

wystawa polskiej ceramiki z
lat 50. i 60. XX wieku, wystawy czasowe oraz galeria
polskiego malarstwa współczesnego.
Stara Kopalnia w Wałbrzychu
To niezwykle cenny zabytek
kultury technicznej, największa atrakcja turystyki poprzemysłowej w Polsce, mieszcząca się na terenie dawnej
kopalni węgla kamiennego
w Wałbrzychu. Na miejscu
działają: Galeria Sztuki Współczesnej i Centrum Ceramiki
Unikatowej z bogatą ofertą
zajęć edukacyjnych.
Muzeum Kolejnictwa w
Jaworzynie Śląskiej
Powstało na terenie dawnej
parowozowni w Jaworzynie
Śląskiej i dysponuje jedną
z największych kolekcji zabytkowego taboru kolejowego w tej części Europy.
Znajduje się tu około 150
pojazdów szynowych.

Zapora na Jeziorze Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim
Potężna kamienna zapora
wodna wybudowana w 1914
r. stanowi zabytek techniki. Jej
wymiary to 44 m wysokości
oraz 230 m długości. W wyniku budowy zapory powstał
sztuczny zbiornik, tzw. „ Jezioro Bystrzyckie”.
Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy
Jest to najbardziej rozbudowana część kompleksu Riese.
Składa się z podziemnych sztolni
oraz z zabudowy naziemnej
– na powierzchni znajdują się
budowle: „Kasyno” i „Siłownia”.
Sztolnie Walimskie w Walimiu
Dla turystów udostępnione
są do przejścia trzy sztolnie,
być może przeznaczone do
produkcji broni V1 i V2.
Podziemia Zamku Książ w
Wałbrzychu
Podziemia pod zamkiem
znajdują się na dwóch poziomach, a sam zamek był jedną
z siedzib organizacji Todt,
która nadzorowała prace.
Przypuszcza się, że być może
w Książu miała powstać jedna
z kwater Hitlera.

ZABYTKI SAKRALNE
Pocysterskie Opactwo w
Krzeszowie
Początki opactwa sięgają
XIII w. Miejsce to zachwyca
architekturą, malarstwem i
rzeźbą. Znajdują się tu dwa
kościoły z XVII i XVIII w., które
wpisane są na listę Pomników
Historii Polski. W bazylice
przechowywany jest najstarszy wizerunek maryjny w Polsce i cenne organy M. Englera.
Krzeszów to także Mauzoleum
Piastów Śląskich oraz Wielka
Kalwaria Krzeszowska.
Kościół Pokoju w Świdnicy
Ten bogato wyposażony
barokowy kościół został zbudowany przez ewangelików
w 1657 r. Jest uważany za
największą drewnianą świątynię Europy (może pomieścić ok. 7500 osób). Kościół
Pokoju jest zabytkiem klasy
UNESCO.
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy
Nad panoramą Świdnicy
góruje monumentalna, gotycka świątynia z najwyższą
na Śląsku (101,5 m) i jedną z
najwyższych w Polsce wież.
Budowa katedry to początek
XIV w. Szczególnie cenne jest
jej bogate barokowe wnętrze.
Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła w
Strzegomiu

To gotycki kościół, który
początkowo należał do zakonu rycerskiego joannitów,
budowę świątyni rozpoczęto
na początku XIV w. Wewnątrz znajduje się bogate
wyposażenie głównie z XIV-XV w.

STARÓWKI MIEJSKIE
Wałbrzych
Zabudowania mieszczańskie wałbrzyskiego rynku
pochodzą z XVII, XVIII i XIX
w. Szczególną wartość mają:
kamienica Pod Atlantami (nr
9), kamienica Pod Trzema
Różami (nr 22) oraz kamienica Pod Kotwicą (nr 23) z
wieńczącą szczyt budynku
kotwicą symbolizującą zamorskie kontakty miejscowych eksporterów płócien.
Istotna zmiana w wyglądzie
rynku nastąpiła w 1857 r.,
kiedy został rozebrany stojący
tu stary ratusz, a nowy został
zbudowany przy pobliskim
Placu Magistrackim. Obok
rynku, przy Pl. Kościelnym
znajduje się klasycystyczny
kościół ewangelicki z końca
XVIII w. a nieopodal Muzeum
Porcelany.
Świdnica
Świdnicką starówkę wyróżnia zabytkowa, zwarta

zabudowa i zachowany w niezmienionym stanie od czasów
średniowiecza układ urbanistyczny rynku. Kolorowe kamienice, rzeźbione barokowe
fontanny i odbudowana wieża ratuszowa, z której można
podziwiać panoramę miasta,
są wizytówką świdnickiego
rynku. Znajduje się tu także
Muzeum Dawnego Kupiectwa. Nieopodal rynku nad
miastem góruje Katedra pw.
Św. Stanisława i Wacława,
a w pobliżu rynku znajduje
się także ewangelicki Kościół
Pokoju.
Strzegom
Strzegomską starówkę charakteryzują odbudowane po
II wojnie, bogato zdobione,
kamienice oraz wille i oficyny gospodarcze. W obrębie
śródmieścia wyróżniają się:
neogotycki Ratusz, Wieża
Targowa, były klasztor karmelitów, neoromańskie łaźnie
miejskie, kamienne kaplice i
baszty wzdłuż średniowiecznych murów obronnych oraz
pochodząca z 1911 r. estakada kolejowa. W krajobrazie
miasta dominuje sylwetka
bazyliki mniejszej z XIV w.,
z najstarszym pracującym
dzwonem oraz Góra Krzyżowa.
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Nowa Ruda
Nową Rudę warto zwiedzić zgodnie z zaplanowaną
trasą, tzw. „Szlakiem spacerowym grodu nad rzeką
Włodzicą”. Trasa została
oznaczona w terenie żółto-czer wonym kwadratem,
czas jej przejścia to około godzina. Szczegółowe
informacje, propozycje innych szlaków oraz ciekawe
miejsca (jak np. zabytkowy
ratusz i kościół św. Mikołaja)
zostały opisane w aplikacji
mobilnej miasta Nowa Ruda,
którą można pobrać na telefon w sklepie PLAY App
Store wpisując w aplikacjach
hasło Nowa Ruda.

UZDROWISKA
Szczawno-Zdrój
To atrakcyjnie położone
uzdrowisko z bogatą szatą roślinną. W uzdrowisku
znajdują się dwa parki w
stylu angielskim (Zdrojowy i
Szwedzki), a tutejsze źródła
wód leczniczych to: Dąbrówka, Mieszko, Marta, Młynarz.
Do ważniejszych obiektów
uzdrowiskowych należą: Teatr
Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego, hala spacerowa
i Pijalnia Wód Mineralnych,
Rezydencja Bohema, Wieża

Anny, Dom Zdrojowy (pierwowzór słynnego Grandhotelu
w Sopocie), a także Kompleks
Dworzysko, w którym znajduje się m.in. stadnina koni.
Jedlina-Zdrój
Jedlina- Zdrój to uzdrowisko położone w malowniczej
dolinie, otoczonej lasami i
wzgórzami. Wokół miasta
rozciąga się wiele szlaków
turystycznych. Do ważniejszych obiektów uzdrowiskowych należy m.in. Dom
Zdrojowy, przed którym znajduje się ławeczka z rzeźbą
Charlotty von Seher-Thoss,
założycielki uzdrowiska. W
Jedlinie znajduje się także
Pałac Jedlinka.
Sokołowsko
„Śląskie Davos” – tak kiedyś nazywana była malownicza miejscowość w Górach
Kamiennych – Sokołowsko.
Jest to dawne uzdrowisko,
funkcjonujące w latach 18541991, kiedyś znana stacja
klimatyczna. Największym
obiektem Sokołowska jest
dawne sanatorium Grunwald
wzniesione w 1871 r. – jedno z pierwszych na świecie
sanatoriów przeciwgruźliczych. W młodości mieszkał
tu reżyser filmowy Krzysztof
Kieślowski.

Najciekawsze górskie wieże
widokowe w Aglomeracji
Wałbrzyskiej
* na Wielkiej Sowie (1015 m n.p.m.), Góry Sowie
* na Kalenicy ( 974 m n.p.m.), Góry Sowie
* na Borowej (853 m n.p.m.), Góry Wałbrzyskie
* na Trójgarbie (778 m n.p.m.), Góry Wałbrzyskie
* na Chełmcu (851 m n.p.m.), Góry Wałbrzyskie
* na Włodzickiej Górze (757 m n.p.m.), Wzgórza Włodzickie
* na Górze św. Anny (647 m n.p.m.), Wzgórza Włodzickie
* na Górze Wszystkich Świętych (648 m n.p.m.), Wzgórza
Włodzickie
* na Dzikowcu, Góry Kamienne
* na Parkowej Górze w Mieroszowie
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