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Czy wiesz, że…
nad ówczesną drogą z Wałbrzycha do Starego Zdroju,
który służył do transportu
urobku. W budynkach zlikwidowanej kopalni Conrad urządzono „Tichauer
Bierhalle” czyli Książęcą
Pijalnię Piwa Tyskiego, później działała tu restauracja
Conradschacht. Przy pijalni, a następnie restauracji
funkcjonowała kręgielnia

dwutorowa o długości toru
ponad 31 metrów. W latach 30. XX wieku budynki
pokopalniane zostały zagospodarowane na piekarnię i
mieszkania.
Zabudowania Conrada
istnieją częściowo do dzisiaj, obecnie znajdują się
tam pokoje gościnne „Konrad”, a także warsztat
Red
samochodowy.

Fot. użyczone („Dawny Wałbrzych w ikonografii”, 1991)

Przy ulicy Chrobrego była
Kopalnia Conrad (Konrad),
która wchodziła w skład zakładu Johannes, należącego
do rodziny Hochbergów?
To w tej kopalni zaczęto
wykorzystywać konie do ciągnięcia urobku pod ziemią.
W 1879 roku zaprzestano
wydobycia na Conradzie.
Wówczas rozebrano pomost
transportowy przerzucony

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

RYS: Marcin Skoczek
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Łzy polecą ze śmiechu
Po pierwszych dwóch odcinkach opowieści Grażyny Kuleszy-Szypulskiej „Koszmary mego dzieciństwa” jesteśmy już pewni, że był to
strzał w dziesiątkę. Przez cały miesiąc otrzymywaliśmy od was pozytywne sygnały, że czytając opowiadania ubawiliście się po pachy.
Skoro tak, to zapraszamy dziś na dwie kolejne części.
Autorka wraca do lat 60.
oraz 70. ubiegłego wieku i
co tu dużo gadać, wiernie
oddaje to, czego wówczas
doświadczyła. Ze swadą i
humorem snuje historie z życia

małej społeczności w jednej z
dzielnic Wałbrzycha. Jesteśmy
absolutnie przekonani, że jej
trafne spostrzeżenia u wielu przywołują wspomnienia
sprzed kilkudziesięciu lat. Jeśli

nie mogliście doczekać się
dwóch następnych odcinków
opowiadań Grażyny Kuleszy-Szypulskiej, to proszę bardzo,
jak na zawołanie zapraszamy
do lektury. A po cichu zdra-

dzimy wam, że za miesiąc
opublikujemy kolejne części.
Niezmiernie miło nam słyszeć zewsząd, że WieszCo niezmiennie cieszy się uznaniem
wśród czytelników. To jest dla
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Grażyna Kulesza-Szypulska

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

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

III. Kara
Niektórym wydaje się, że największym koszmarem dzieciństwa są kary. Wszak wychowanie polega na wskazywaniu co
dobre, zasługujące na nagrody i co złe, zasługujące na ukaranie.
Dziecko oczywiście uważa karanie za zło najgorsze, rodzic – za
zło typu mniejszego. Lepiej dziecko ukarać, żeby zawczasu
zrozumiało, że tak nie wolno i już.
Podstawową karą w każdym społeczeństwie jest ograniczenie wolności. Zwykle decyzję, na ile i w jakim więzieniu
winowajca będzie osadzony i ograniczony, podejmuje sąd.
Taki sprawiedliwy, z ławą przysięgłych – jeśli jest to w obcych
krajach lub z ławnikami – jeśli jest to w naszym kraju. I nawet
najgorsi przestępcy mają u swego boku adwokata, który ich
broni. Czasami jest to adwokat z urzędu i jedynie udaje, ale
nigdy taki złodziej nie siedzi na sali rozpraw sam. Tak bowiem
ma wyglądać sprawiedliwość.
Oczywiście bandzior, chuligan, szumowina na pomoc liczyć
może. Ale nie dziecko. Przynajmniej w latach sześćdziesiątych
minionego stulecia. Dziecko karane było bez sądu, bez adwokata i bez ławników. Najczęściej stosowano wobec niego najwyższy wymiar kary – czyli karę bezwzględnego pozbawienia
wolności, czyli zakaz opuszczania mieszkania, czyli tak zwany
„szlaban”. Bardzo często nie podawano daty zakończenia
pobytu w więzieniu, co już było szczytem niesprawiedliwości.
Taki łotr wiedział, czy będzie kiblował pięć lat, czy dziesięć.
A dziecko? Słyszało najczęściej teksty: „Jak zrozumiesz, że
zrobiłeś źle”, „ Aż mi cholera minie” (znaczy się humor mamie

się poprawi), „Wypuszczę cię,
kiedy mi się zechce”.... itp. itd.
Rodzice repertuar uzasadnień
mieli niewyczerpany.
Bo największym koszmarem było siedzenie w domu,
podczas gdy inni byli na podwórku. Utrata wolności zwykle procentowała na dłuższy
czas. Nie rozrabialiśmy aż do
następnego razu. Ale były też
przypadki, kiedy areszt domowy nie skutkował na długo.
» Podwórko przy Ogińskiego 14-22. Grażynka z bratem i kuzynami, sierpień 1965 roku
W rzędzie moich kamienic
na Ogińskiego mieszkało rodzeństwo Janek i Janka. Mówili o związków zawodowych. Zaczęli więc zwiewać z lekcji i chodzić
sobie, że są bliźniakami dwujajowymi. Nie kumaliśmy długo, o na wagary. Czasami podsłuchiwaliśmy jak w krzakach opowiaco z tymi jajami chodzi. Ale nie o jajach będzie tu mowa.
dali, gdzie byli. A to w kinie „Apollo” na przedpołudniowym
Rodzeństwo było od nas sporo starsze, tak ze cztery lata, seansie, a to w ruinach Mauzoleum, na Dworcu Głównym, a
co w wieku dziecięcym i młodości wstępnej było praktycznie to nawet w Szczawnie-Zdroju, sąsiadującym z Wałbrzychem
przepaścią. Kiedy ja miałam lat 10 i byłam na etapie jeszcze uzdrowisku. Oczywiście po pewnym czasie rodzice dowiedzieli
dzieciństwa, oni już po czternaście i dojrzewali. I sprawiali swym się o opuszczaniu lekcji i oczywiście bez posiedzenia sądu wystarym sporo kłopotów.
dali wyrok w postaci ograniczenia wolności.
Rodzeństwu w pewnym momencie przestała podobać się
Tak dwa razy było. Nie poskutkowało. Rodzeństwo dwuszkoła. No, nie sam budynek, bo to rzecz gustu, ale szkoła jako jajowe czmychnęło autobusem komunikacji miejskiej do
instytucja. Janek przy poparciu Janki stwierdził, iż szkoła poprzez najodleglejszej dzielnicy. Tym razem sprawa rypła się jeszcze
nakazy i zakazy ogranicza wolność. Taki początek wolnych tego samego dnia. Ojciec został wysłany w delegację do

Fot. użyczone (archiwum autorki)

Tylko u nas 36 stron!

nas najlepsza nagroda – pochwały ludzi, którzy sięgają
po lokalną gazetę. Robioną
z pasją i w sposób nieszablonowy. O tym, że nie interesują
nas urzędnicze komunikaty
prasowe, chyba zdążyliście
się już przekonać. I o tym, że
lubimy iść pod prąd też już
wiecie. Więc może dajcie znać,
o czym chcielibyście przeczytać na naszych łamach? Piszcie
do nas na adres: redakcja@
wieszco.pl.
Tymczasem zachęcamy do
lektury najnowszego dwutygodnika WieszCo, które znajdziecie w jednym z 500 punktów
kolportażu na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej. To
w wersji tradycyjnej, czyli papierowej. Jeżeli zamierzacie
poczytać nas w komputerze,
tablecie lub w telefonie, nic

Szukajcie
w środku
opowiadań

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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Fot. użyczone (Archiwum Ireneusza Kordylaka)

» Woda, w której pływa Ireneusz Kordylak, ma niewiele ponad 0°C

Pływać jak po lodzie
Na samą myśl o pływaniu w temperaturze tylko nieco wyższej niż 0°C cali drętwiejemy. A co dopiero wejść do zimnej jak diabli wody w samych slipkach, czepku oraz
okularkach i przepłynąć kilkaset metrów. Brrr… Dla Ireneusza Kordylaka, który jest
pływakiem zimowym, to nic takiego. Morsowanie przy jego pasji, to jak zjedzenie
średniego popcornu w kinie, a wałbrzyszanin uwielbia popluskać się w lodowatej
wodzie.

Może nie dosłownie, ale
zdarzały się akweny, w których nasz rozmówca pływał w
specjalnie wyrąbanych przeręblach, gdy dookoła był śnieg
i mróz. Co wam będziemy
opowiadać o zimie. Wystarczy,
że przypomnicie sobie obrazy,
gdy późnym latem albo wczesną jesienią widzieliście kogoś
kąpiącego się w Bałtyku, gdy
temperatura wody sięgała led-

wie kilkunastu stopni. Pamiętacie, co wtedy przemknęło wam
przez myśl? Czy czasem nie to,
że za żadne skarby byście nie
weszli do tak zimnej wody?!
To jeszcze nic w porównaniu
z tym, co wyczynia Ireneusz
Kordylak, który od kilku lat
jest pływakiem zimowym,
a od niedawna także lodowym. Jaka jest między tymi
terminami różnica? Pływanie

» Na zawody często zabiera flagę Wałbrzycha

zimowe zaczyna się przy temperaturze wody poniżej 10°C,
a lodowe, gdy trzeba wejść
do akwenu, w którym jest
mniej niż 4°C. – Chodzi o szybkość wychłodzenia organizmu.

Dokładnie 1609 m to
był najdłuższy odcinek, który jednorazowo
przepłynął wałbrzyszanin w lodowatej wodzie,
a jaka była najniższa
temperatura, w której
przyszło mu się „pluskać”? Około 0,7°C!
W wodzie, która ma ledwie 2
lub 3 stopnie Celsjusza, jestem
w stanie pływać góra 6 minut.
W cieplejszej, ale nie wyższej
niż 10 stopni Celsjusza, mogę
spędzić nawet pół godziny –
mówi Ireneusz Kordylak. Dla
nas nie do pomyślenia. Gdy
zaczynał swoją przygodę z
zimowym pływaniem, po wyjściu z lodowatej wody potrzebował nawet godziny, by dojść
do siebie. Dziś rozruszanie
stawów i „wyzbycie się” drgawek zajmuje jakiś kwadrans.
A zaczęło się dość niewinnie.
– Bo od morsowania. Jako
ratownik wodny podsłuchałem
przypadkowo kilka lat temu
rozmowę ludzi zajmujących się

morsowaniem i tak zacząłem
wchodzić do zimnej wody.
A, że byłem dość chorowity,
pomyślałem, że może mi to
ułatwi zahartowanie organizmu – opowiada wałbrzyszanin. Stanie w zimnej wodzie
szybko mu się znudziło, więc
postanowił dowiedzieć się, czy
można w niej popływać. I tak
zaczął przygodę z zimowym
pływaniem. Pierwsze próby
odbyły się w 2017 roku. Raz,
dwa razy w tygodniu, po kilka
metrów i hop na brzeg. Z czasem przepłynięty dystans zaczął powiększać się do kilkuset
metrów. Wszystko w wodzie

o temperaturze poniżej 10°C.
Przyszedł też czas na pierwsze
zawody w Polsce, Czechach i
Niemczech.
Ostatnie miesiące okazały
się przełomowe, jeśli chodzi o dokonania sportowe.
W marcu 2021 odbyła się w
Zagórzu Śląskim próba tzw.
„Lodowej Mili”. Zadaniem
było przepłynięcie dystansu minimum 1609 m w wodzie o temperaturze poniżej
5°C. – Podczas swojej próby
miałem trochę problemów z
organizmem, ale bezpiecznie
ukończyłem ją z czasem 46:28
stając się jednym z kilkunastu

Polaków, którzy tego dokonali
i jednocześnie jednym z kilku rodaków, którzy ukończyli
„Ekstremalną Lodową Milę” –
podkreśla nasz rozmówca. My
dodajmy, że ekstremalną milę
można zaliczyć robiąc jedną z
trzech rzeczy: pokonać dystans
1609 m w czasie powyżej 45
minut, przepłynąć ponad 2
km w wodzie o temperaturze
poniżej 5°C lub pokonać 1609
m w wodzie o temperaturze
niższej niż 2°C. Ireneusz Kordylak wypełnił pierwszy z tych
warunków. Ekstremalną milę
zaliczyło dotąd na świecie około 100 zimowych pływaków.
Wspomniane 1609 m to był
najdłuższy odcinek, który jednorazowo przepłynął wałbrzyszanin. A jaka była najniższa
temperatura, w której przyszło
mu się „pluskać”? Około 0,7°C!
Wróćmy jeszcze do osiągnięć
sportowych. W lutowych mistrzostwach świata w zimowym pływaniu, rozgrywanych
w Głogowie, wałbrzyszanin
zajął trzecie miejsce w swojej
kategorii wiekowej na dystansie 50 m stylem klasycznym,
czyli „żabką”. Wielki sukces
wśród ponad 300 zawodników z 27 krajów, m.in. z RPA,
Hongkongu, Francji, Grecji czy
Mongolii.
Na koniec mała przestroga,
pamiętajcie, żeby wszystko
robić z głową. – Jak ja to mówię „zimna woda nie wybacza”. Ekspozycja na zimno jest
niezwykle energetyczna. Bez
odpowiedniego wytrenowania
i przygotowania organizmu nie
można ot tak z marszu wejść
do lodowatej wody i przepłynąć kilkudziesięciu metrów.
Wychłodzenie organizmu w
przypadku pływaków następuje dużo szybciej niż na przykład
w trakcie morsowania. Warto o
tym pamiętać – kończy Ireneusz Kordylak.
Tomasz Piasecki
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Plecak szkolny dla Ukrainy
Akcję organizuje Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Polega na
skompletowaniu i wyposażeniu plecaków w najpotrzebniejsze
artykuły szkolne, plastyczne, papiernicze i piśmienne dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Rys. Katarzyna Zalepa

– Apelujemy do przedsiębiorców, zaprzyjaźnionych firm oraz wszystkich ludzi dobrej woli
o przekazanie nowego, podstawowego wyposażenia szkolnego. Chcemy dać tym dzieciom
coś, co spowoduje, że poczują się choć odrobinę

lepiej, rozpoczynając naukę w całkiem nowym
środowisku – mówi Robert Jagła, prezes zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
Potrzebne są tornistry i plecaki, piórniki,
artykuły papiernicze: zeszyty, notesy, bibuły,
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bloki, wycinanki, teczki, artykuły piśmienne:
długopisy, pióra, ołówki, markery, pisaki,
cienkopisy, zakreślacze, wyposażenie: nożyczki,
kalkulatory, gumki, cyrkle, linijki, farby plakatowe, kredki, pastele.
Wyprawki można przynosić do: Funduszu
Regionu Wałbrzyskiego przy ul. Limanowskiego 15 od poniedziałku do piątku w godz.
7:30-15:30 (tel. kontaktowy 74 66 44 810)
lub do RWS Biały Kamień-Konradów od
poniedziałku do piątku w godz. 11:00-16:00
SCB
(tel. kontaktowy 74 84 81 666).

Względnie smerfne bzdury
Przywalmy od razu z grubej rury, bez zbędnej zapoznawczej gadki-szmatki. Jakimś
cudem jesteśmy w stanie zgodzić się z nielicznymi, którym podoba się Fiat Multipla. Nawet przytaknąć jadącym na wakacje do Bangkoku w poszukiwaniu spokoju
lub od biedy zrozumieć desperatów jedzących balut, czyli jaja z uformowanymi zarodkami kaczek, ale… Nie możemy w żaden sposób zaakceptować tego, że można
popierać wojnę na Ukrainie! Nie i już! A część Rosjan popiera inwazję!
Tych kilka wykrzykników po ostatnich zdaniach we wstępie miało być
wyrazem naszego potężnego wkur***nia. Każde dziecko bowiem wie,
że taki Gollum, Freddy Krueger czy
lord Voldemort razem wzięci, to przy
Władimirze Putinie ledwie przedszkolaki. I to żadne tam starszaki, tylko
najmłodsi z grupy, typu muchomorki
lub inne motylki. Idziemy też o zakład,
że gdyby Matka Teresa z Kalkuty
żyła, pewnie modliłaby się o to, aby
zbrodniarz Putin przynajmniej spadł
ze schodów na Kremlu.
Wiadomo od niedawna, że prezydent Rosji, to zło wcielone prawie
dla wszystkich. Nawet dla Niemców,

którzy niby przejrzeli na oczy jak żona
alkoholika, do której w końcu dotarło,
że lepiej z takim popaprańcem nie
mieć nic do czynienia. No więc kanclerz Olaf Scholz – ten gość podobny z
twarzy do smerfa – napisał niedawno
w internecie, że za wojnę na Ukrainie
odpowiedzialność ponosi wyłącznie
Władimir Putin. Ten najważniejszy
polityk w Niemczech może i nie ma
niebieskiej skóry i nie mieszka w
grzybowym domku w lesie, ale pisząc
takie dyrdymały zachował się jak
smerf naiwniak (cholera, chyba nie
było takiego). Jakby grając w bierki
wyjął zupełnie nie ten element, który
chciał zabrać. W rozmaity sposób

można stracić kontakt z bazą, a Scholz
relatywizując zbrodnie Rosjan, dołożył
do zestawu pod tytułem „jak być oderwanym od rzeczywistości” kolejną
przydatną opcję. Gdyby to był gość
pojawiający się gdzieś w didaskaliach,
to jeszcze moglibyśmy machnąć na
to ręką. Ale nie, to jeden z ważniejszych aktorów na politycznej scenie
Europy, przewijający się praktycznie
w każdym akcie i chcący uchodzić za
głównego bohatera.
Niemiecki polityk zamieścił swój
wpis akurat wtedy, gdy w Rosji trwały
wiece poparcia dla zbrojnej inwazji
Putina na Ukrainie. I nawet jeśli
tłumna manifestacja na stadionie

Łużniki w Moskwie była skrzętnie
wyreżyserowaną propagandową
demonstracją, znaną nam z czasów
pierwszomajowych pochodów, to
nad badaniami ukraińskiej „Active
Group” warto chwilę się zatrzymać.
Zachowując przy tym zdrowy rozsądek, bo dziś niczego nie można
być pewnym, a fake newsy czają się
za każdym rogiem jak cinkciarze w
PRL. Według wspomnianych badań
jakieś 70 proc. Rosjan popiera atak
na Ukrainę, a grubo ponad 80 proc.
jest za zbrojną operacją w innych
krajach europejskich. Nawet jeśli te
dane nie są miarodajne i należałoby
je traktować z przymrużeniem oka,

Fot. użyczone (FRW)
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to chyba nie wierzycie, że to smerf
osiłek zrzuca bomby na ukraińskie
miasta, smerf pracuś maluje litery
„Z”, a smerf złośnik okrada sklepy,
gwałci kobiety i strzela do cywilów?!
Gen imperializmu wciąż jest tam na
wschodzie obecny, teraz tylko mocniej
się ujawnił.
Odpowiedzialność za wybuch
wojny ponosi głównie Putin i jego
otoczenie, ale też część Rosjan. Mówienie wyłącznie o tym, że są oni
nieświadomi i zatruci propagandą,
można między bajki włożyć. Tak obok
„Ali Baby i czterdziestu rozbójników”
oraz „Stefka Burczymuchy”. Po obejrzeniu migawek z wieców poparcia
dla Putina i wojny mamy wrażenie, że
niektórym, ogłupionym mieszkańcom
Federacji, do kupowanych przez nich
młotków w działających jeszcze nad
Wołgą marketach Leroy Merlin, należałoby dołączać instrukcję obsługi. Na
wszelki wypadek. A tym tenisistom,
gimnastykom, łyżwiarzom, skoczkom
narciarskim, czy pływakom, paradującym z literą „Z” na piersi, lecącym
samolotem na zawody, dawać ściągę,
gdzie mają wysiąść. Bo inaczej, nigdy
nie trafią na żadne mistrzostwa. Świat
nie jest czarno-biały jakby chciał smerf
marzyciel, Olaf Scholz. Są Rosjanie,
którzy pozostają bierni, nie dają się indoktrynować, nie popierają wojny, ale
raczej to mniejszość. Chyba jedynym
sposobem, aby wszystkich zmusić
do refleksji, są daleko idące sankcje,
uderzające w przeciętnych obywateli.
Tyle, że potrafimy podać przynajmniej kilka przykładów na rzeczy,
które przypuszczamy, że zajmują
Papę Smerfa z Niemiec bardziej niż
jakaś wojna na wschodzie Europy. Ot
niedostatecznie ciepłe „wursty”. Brak
praworządności w Polsce. Wrzucanie
plastikowych butelek do pojemników na zmieszane odpady i palenie
w piecach węglem (rosyjskim rzecz
jasna). Tylko patrzeć, jak Niemcy zamiast obiecanego uzbrojenia wyślą
na Ukrainę pomoc humanitarną w
postaci kilku tirów wypełnionych żelkami Haribo, żeby osłodzić wojenną
rzeczywistość tamtejszym dzieciom. I
drugie tyle ciężarówek z aspiryną od
Bayera (nie mylić z bajerowaniem),
dla dorosłych, co mogli przeziębić się
siedząc całymi nocami w nieogrzewanych piwnicach. Wygląda to na
relatywną, albo jak kto woli, względną, smerfną bzdurę, ale czy nie ma w
tym trochę racji?
Tomasz Piasecki
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Laptop na start
To hasło naszej nowej akcji, w którą zaangażowała się Serwisownia WW z Piaskowej Góry i miasto
Wałbrzych. Poszukujemy używanych laptopów,
które może walają się w szafach, a mogłyby jeszcze posłużyć. Po naprawie trafią do dzieci z Ukrainy, które poszły lub lada dzień pójdą do szkół.
Uczeń bez komputera, to jak
żołnierz bez karabinu. Z premedytacją wykorzystaliśmy

to porównanie. Podczas gdy
ojcowie małych uchodźców
zostali na Ukrainie i walczą o

swój dom, ich pociechy trafiły
do Polski, również do Wałbrzycha, gdzie muszą wrócić

do szkoły. Pomyśleliśmy więc,
że niektórym z nich, tym najbardziej potrzebującym, przydadzą się do nauki przenośne
komputery. I tak wpadliśmy
na pomysł, aby zorganizować
akcję „Laptop na start”.
Poszukujemy używanych
laptopów. Takich, z których
już nie korzystacie, o których
może zapomnieliście, bo leżą
gdzieś na dnie szafy, albo
przekładacie je z półki na półkę. Słowem, zawadzają wam
i nie wiecie, co z nimi zrobić.
My je chętnie przyjmiemy.
Nawet bardzo stare i mocno
wyeksploatowane. Nie muszą

nawet działać, byle urządzenia były w dobrym stanie
wizualnym. Chodzi nam o
to, żeby nie były połamane
obudowy, albo popękane monitory lub wyłamane klawisze.
I aby, jeśli to możliwe, były
kompletne, czyli z ładowarkami. Jeśli macie stare laptopy
w domu, nie używacie ich,
przynieście je do Serwisowni
WW na Piaskowej Górze w
Wałbrzychu. To firma zajmująca się diagnostyką i naprawą sprzętu komputerowego.
Jej pracownicy zgodzili się
za darmo postawić laptopy
na nogi, by mogły jeszcze
posłużyć uczniom z Ukrainy.
Serwisownia WW mieści się
przy ul. Głównej 10a w małej
przybudówce obok cukierni
Świerczyńskiego. Do niedawna znajdowała się tam garma-

żerka, a wcześniej lombard.
Sprzęt prosimy przynosić od
wtorku do piątku w godz.
11:00-16:00. Na miejscu zostaniecie poproszeni o podpisanie protokołu bezpłatnego
przekazania urządzenia. Ludzie z Serwisowni WW obiecują, że postarają się naprawić
każdego laptopa.
Działające komputery przekażemy następnie miastu, które wie najlepiej, jacy uczniowie
i w których szkołach najpilniej
potrzebują takiego sprzętu do
nauki. Naprawione laptopy
trafią więc do tych dzieci z
Ukrainy, którym przydadzą się
najbardziej. Urządzenia możecie przynosić przez cały kwiecień. Tyle będzie trwała akcja
„Laptop na start”. Serwisownia
WW zamierza naprawiać je na
ToP
bieżąco.
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Pomóżcie uczniom
z Ukrainy. Przekażcie
używane laptopy

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

» Świdnica nie zwalnia tempa,
dalej pomaga Ukraińcom
uciekającym przed wojną

Świdnica nadal pomaga!
Chęć wspierania sąsiadów dotkniętych toczącą się w Ukrainie
wojną nie maleje w powiecie świdnickim. Maruderzy i trolle zostali
zepchnięci na bok. W Świdnicy nadal się działa!
Raport o ilości uchodźców
zarejestrowanych w Centrum
Pomocy Ukrainie w Świdnicy
to 2389 zarejestrowanych
osób (stan na ostatnią dekadę

marca). – To 101 mężczyzn i
1168 kobiet. Zarejestrowano
też 1120 dzieci. Wszystkim
udzieliliśmy pomocy. W szkołach podstawowych zareje-
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strowaliśmy 299 uczniów.
Wesprzemy wspólnie każdego, kto uciekł z kraju, ogarniętego wojną. Ten trudny
czas to dla nas wszystkich

sprawdzian dobra i empatii.
Wielkie ukłony dla wszystkich
wolontariuszy i darczyńców,
dla tych, którzy przyjmują
rodziny pod swój dach i tych,

którzy dzielą się swoimi zakupami. Codziennie jesteśmy
świadkami poruszających
gestów i słuchamy wyciskających łzy opowieści – mówi
prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.
W związku ze sporym zainteresowaniem powiat świdnicki, 28 marca uruchomił
kolejny, czwarty już, oddział
przygotowawczy dla uczniów
z ogarniętej wojną Ukrainy.
Oddział powstanie przy II Liceum Ogólnokształcącym im.
Stefana Banacha w Świdnicy
(ul. Równa 11, tel. +48 74
852 05 73). Młodzież z Ukrainy, która włada choć trochę
językiem polskim, powinna
starać się o przyjęcie w pozostałych szkołach prowadzonych przez powiat świdnicki,
gdzie również zostaną oni
objęci stosowną opieką i dodatkowymi zajęciami z języka
polskiego.
Świdnickie koło Ligi Kobiet
Polskich uruchomiło specjalną
zbiórkę pieniędzy na rzecz
uchodźców z ogarniętej wojną
Ukrainy, którzy przebywają na
terenie powiatu świdnickiego.
Zapraszamy wszystkich ludzi
dobrego serca do wpłat. Nr
konta: 12 1600 1462 1021
0043 6000 0002 z dopiskiem
„Ukraina”.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdnicy uruchomiło w Ośrodku Interwencji
Kryzysowej przy ul. Żeromskiego 16/8 pomoc psychologiczną
dla uchodźców wojennych.

Wielkie ukłony należą
się wszystkim wolontariuszom i darczyńcom, którzy przyjmują
rodziny pod swój dach
i którzy dzielą się swoimi zakupami
Psycholog pochodzenia ukraińskiego przyjmować będzie
dwa dni w tygodniu, we wtorek od godz. 15:00 do 17:00
oraz w piątek od godz. 15:00
do 18:00. Ustalenie wizyty
telefonicznie pod nr +48 74
856-58-15 w godzinach od
7:15 do 18:30.
Prężnie działa też grupa na
facebooku „Pomoc dla Ukrainy
Świdnica i okolice”. Każdego
dnia pojawiają się tam oferty
przyjęcia pod swój dach osób
w potrzebie, jak i organizacji
niezbędnego transportu z granicy, czy też zbiórki jedzenia i
środków finansowych. Grupa
pomocowa reaguje na bieżąco,
zachęcamy do przystąpienia
do niej. Każda pomoc się liczy.
KaR
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Adaś liczy na was
Czy pomaganie jest dziecinnie proste? Mieszkańcy powiatu świdnickiego nieraz udowodnili, że mają wielkie serca i kochają pomagać
innym.

Pomagamy, bo możemy. Wracamy z tematem niepotrzebnych
zakrętek od opakowań po mleku, butelkach, czy też sokach.

Informujemy, że od teraz każda
wrzucona przez was nakrętka
będzie małym wkładem w leczenie i rehabilitację żarowianina

Adasia Szczurka. Dwa serca na
nakrętki znajdziecie przy ulicy
Dworcowej i przed basenem w
Żarowie.
Adaś Szczurek urodził się w
2016 roku w bardzo ciężkim stanie. Ma zdiagnozowany głęboki
niedosłuch obustronny. Lekarze
podejrzewają u niego mózgowe
porażenie dziecięce, padaczkę
i rzadką chorobę genetyczną –
Zespół Aicardiego-Goutieresa.
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W imieniu Adasia i jego bliskich, dziękujemy! Nakrętka –
niewielki, niepozorny przedmiot,
zebrany w dużych ilościach, może
wiele zdziałać! Jedna nakrętka to
oczywiście niewiele, ale w skali
setek kilogramów czy ton – to już
wiele! Nakrętki są cenne, bo wykonane z czystego polimeru PET.
Łatwo je poddać recyklingowi i
powtórnie przetworzyć.
KaR

To ci cwaniaczek...

jest się czego bać? Sprawdźmy najnowsze doniesienia
w temacie kar dla cwanych
śmieciarzy. Jaka jest skala
problemu?
Lasy Państwowe płacą
rocznie 20 mln zł za sprzątanie śmieci nielegalnie
porzuconych na obszarach
leśnych. Minister środowiska
zapowiedział zaostrzenie
kar za śmiecenie w lesie.
Grzywna zostanie podniesiona z 500 zł do 5 tys. zł. W
ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów
przez nieuczciwe podmioty
gospodarujące odpadami.
Jednocześnie zapraszamy
wszystkich do sygnalizowania jakichkolwiek informacji
o dzikich i nielegalnych wysypiskach śmieci. Wystarczy zadzwonić pod 112 lub
74 851 56 73.
KaR

Dzielnicowi posterunku policji w Słotwinie odwiedzili 33-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, który na terenach zielonych w gminie Świdnica wyrzucił śmieci. „Sprytny inaczej” mężczyzna
za popełnione wykroczenia został już ukarany.

Krótka historia o dzielnicowych i ich walce z bezwstydnymi śmieciarzami, którzy za
nic mają naturę, innych ludzi,
florę i faunę, przyzwoitość...
Jeden z takich osobników
najadł się właśnie i strachu i
wstydu. A i portfel będzie miał
ciut lżejszy.
Dzielnicowi, to policjanci
pierwszego kontaktu. Tak
przyjęło się mówić o tych
funkcjonariuszach, którzy są
najważniejszym ogniwem
łączącym policję ze społecznością lokalną. To policjanci,
których głównym zadaniem
jest dbanie o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w
swoim rejonie, do których każdy może zwrócić się o pomoc
i poradę prawną. Właśnie
dzielnicowi posterunku policji
w Słotwinie podczas służby
obchodowej swojego rejonu
służbowego uzyskali informację, że na terenie gminy

Świdnicy w dwóch miejscach
porzucone są opony i części
samochodowe. Mundurowi
w trosce o dobro środowiska
od razu zajęli się tą sprawą.

Lasy Państwowe płacą rocznie 20 mln zł
za sprzątanie śmieci
nielegalnie porzuconych na obszarach
leśnych
Dokładnie sprawdzili znalezisko w lesie, czego efektem
było ustalenie mężczyzny
związanego z porzuceniem
śmieci. Tak, geniusz zła pozostawił po sobie swoje dane
adresowe...
Dzielnicowi złożyli wizytę
33-latkowi, którego poinformowali o zaistniałej sytuacji.
Mężczyzna był bardzo zaskoczony widokiem policjantów
na terenie swojej posesji

i od razu przyznał się do
winy. Niezbite dowody nie
pozostawiły mu wyboru,
łaski nie robił. Za popełnione
wykroczenia 33-latka ukarano w drodze postępowania
mandatowego. Jego portfel
stał się „lżejszy” o kilkaset
złotych. Mężczyzna także
uprzątnął teren, który wcześniej zaśmiecił.
Warto wspomnieć, że fotopułapki pomagają też świdnickim urzędnikom ścigać
osoby, które tworzą dzikie
wysypiska na terenie miasta. W miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do takich
incydentów, są montowane
urządzenia rejestrujące obraz
także nocą. Tylko w ubiegłym roku zlikwidowano 19
takich wysypisk, z których
wywieziono przeszło 7 ton
odpadów. Osoby nielegalnie
podrzucające odpady muszą
mieć się na baczności. A czy
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Fot. użyczone (KPP Świdnica)

» Za zaśmiecenie terenu leśnego
portfel sprawcy stał się
„lżejszy” o kilkaset złotych

Fot. użyczone (archiwum prywatne rodziny)

8

RoZMoWa tyGoDNIa

WIESZ CO | NR 9/29.3.2022 r.

Fot. użyczone (archiwum Krzysztofa Świątka)

» - Lubię prędkość i dynamiczne
pokonywanie zakrętów, zwłaszcza na
górskich drogach – mówi wałbrzyski
motocyklista Krzysztof Świątek

Nie mogę żyć
bez motocykla
Rozpoczęta właśnie wiosna, to chyba najlepszy moment na
taką rozmowę. Z wielkim miłośnikiem motocykli, który już
nie mógł się doczekać pierwszej przejażdżki swoją maszyną. Krzysztof Świątek, na co dzień związany z branżą instalatorską, opowiada o swojej pasji, o tym, dlaczego ostatnio
„warczał” na żonę, o mandatach i o najlepszych kierowcach.
Wolność, wiatr we włosach, adrenalina. Z czym jeszcze kojarzy się
jazda jednośladem?
- Z odskocznią od pracy, która ostatnio mocno mnie pochłania. Zaletą
jazdy na motocyklu jest choćby to, że
o niczym się nie myśli, nie odbiera telefonów, nikt nie przeszkadza. Dlatego
nie mógłbym na przykład łowić ryb, bo
patrząc na spławik jestem pewien, że
myślami byłbym w pracy. A tak wsiadam na motocykl i jadę przed siebie.
Jak bardzo tego wszystkiego
Panu brakowało przez długie, zimowe miesiące?
- Bardzo brakowało. Przez to, że nie
jeżdżę motocyklem w zimie, staję się
bardziej nerwowy, zaczynam nawet
„warczeć” na małżonkę, rzucam się
w wir pracy. Nie mogę sobie znaleźć
miejsca w domu. Ciągle myślę o tym,
kiedy wyjadę na drogę.
To prawie jak nałóg?
- Bo to chyba jest nałóg! Bez motocykla nie mogę żyć. Brakuje mi tej adrenaliny. Ostatnio próbowałem znaleźć sobie
jakieś zastępcze zajęcie i zacząłem grać
w tenisa stołowego, ale to nie to samo.

Motocyklista przy stole pingpongowym, hm…
- No właśnie sam Pan rozumie, że
to nie to samo. Nie ma to jak w miarę
szybkie, ale jak najbardziej prawidłowe
technicznie i bezpieczne pokonywanie
zakrętów i przy okazji podziwianie
przyrody, poznawanie nowych miejsc.
To sprawia mi największą przyjemność.
Przygotowania do pierwszej
wiosennej przejażdżki poprzedza
zazwyczaj jakiś rytuał, ma Pan
może jakieś swoje przyzwyczajenie,
nim dosiądzie maszynę na dwóch
kołach?
- Nie będę dzielił się jakimiś truizmami, że trzeba motocykl odpowiednio
przygotować przed inauguracyjną
przejażdżką, bo chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę. Ja nie mam żadnych
obrządków, które wykonuję przed
pierwszą jazdą. Ostatnio zrobiło się
cieplej, więc ot po prostu odpowiednio
przygotowanym jednośladem wybrałem się na pierwszą jazdę.
Ile jest prawdy w stwierdzeniu
„patrz, gdzie jedziesz, bo jedziesz
tam, gdzie patrzysz”?

- Ma to związek ze zjawiskiem nazywanym fiksacją wzroku. Polega ono
na tak wielkim skupieniu uwagi na
obserwowanym obiekcie, że wzrasta
ryzyko zderzenia z nim. Wynika ze
skłonności do nieświadomego kierowania pojazdu w miejsce, gdzie jest
skupiony wzrok. Motocykliści zawsze
patrzą bardziej w dal, na przykład w
kolejny zakręt, który muszą pokonać,
a nie przed siebie na asfalt lub na
przednie koło.
Tylko jak tego przestrzegać, skoro
motocykl daje poczucie braku ograniczeń i jest szybszy od większości
samochodów jeżdżących po polskich drogach?
- Próbuje mnie Pan namówić na
zwierzenia, czy jeżdżę zbyt szybko i
brawurowo?
Chyba trochę tak!
- Nie uwierzę żadnemu motocykliście, mówiącemu, że zawsze jeździ
zgodnie z przepisami, bo tak się nie
da, co nie oznacza, że nagminnie
łamię przepisy. Uwielbiam wręcz jeździć po górskich drogach, gdzie poza
obszarem zabudowanym wystarczy

poruszać się 90 km/h, no może ciut
szybciej i to jest tam wystarczająca
prędkość do zabawy.
Często zdarza się Panu za mocno
odkręcić manetkę gazu i przekroczyć dozwoloną prędkość?
- Po mieście nigdy nie szaleję, bo to
ani żadna frajda, ani nic bezpiecznego,
ale poza terenem zabudowanym…
Tak, tak, słucham…
…dobrze już, powiem to, żeby być
w zgodzie z własnym sumieniem.
Poza terenem zabudowanym zdarza
się, że napędzam się mocniej. Muszę
jednak wspomnieć o czymś na swoje
usprawiedliwienie. Jako motocyklista
nigdy nie dostałem mandatu.
Bywało, że na drodze wyprzedził
Pana jakiś, powiedzmy Citroen lub
Volkswagen?
- Nie mam z tym problemu, gdy
wyprzedza mnie samochód. Trzeba
jednak nie mieć wyobraźni, żeby chcieć
się ścigać z motocyklem. Wiadomo, że
jednoślad zawsze będzie szybszy od
auta, ale nie do wszystkich to dociera. Zdarza się, że chcą się sprawdzić
kierowcy szczególnie jednej marki
samochodów i akurat im nie daję się
wyprzedzać (śmiech). Co nie oznacza,
że jestem jakimś wariatem gnającym
przed siebie bez opamiętania.
Wie Pan, do czego nawiązuję?
Do słów wielu ludzi, którzy określają was „dawcami organów”. Jak
bardzo jest to krzywdząca opinia?
- Jest ona mocno niesprawiedliwa,
ponieważ co potwierdzają policyjne
statystyki, to kierowcy samochodów
są sprawcami 3/4 wypadków z udziałem motocykli. Co ważne, to kierowcy
aut powtarzają tę krzywdzącą opinię.
Dla nas prawdziwą plagą są kierowcy
samochodów ścinający zakręty i grzebiący w telefonach. Nieraz doświadczyłem sytuacji, że „telefonista” jechał
wprost na mnie po moim pasie.
Ale jakby nie zaklinać rzeczywistości, to przyzna Pan, że jazda motocyklem jest dość niebezpieczna?
- Choć większość użytkowników
jednośladów jeździ bezpiecznie i
poprawnie. Wymieniłbym tu głównie
posiadaczy maszyn turystycznych i
adventure. Jest to też grupa, która
dba o prawidłowy i bezpieczny strój
do jazdy, co nie oznacza, że nie zdarza mi się zobaczyć motocyklistów
w szortach i w klapkach. Czy jazda
motocyklem jest niebezpieczna? Tak
jak jazda samochodem, chodzenie
po górach, przechodzenie przez
jezdnię, pływanie, jazda na nartach
i wiele innych rzeczy. Nie chciałbym,
żeby życie polegało tylko na bezpieczeństwie.
Oczywiście procentowo zwiększamy
ryzyko wypadków, ale czy wyobraża
Pan sobie świat bez uprawiania sportów i realizacji pasji?
Oczywiście, że nie, ale zadałem
to pytanie jako typowy zwolennik
czterech kółek i być może w tym
wypadku punkt widzenia uzależniony jest od punktu siedzenia? I to
dosłownie.

9
- Podróżując samochodem siedzimy
w kabinie, mamy do dyspozycji różne
systemy bezpieczeństwa włącznie z
poduszkami powietrznymi, a motocyklista w chwili wypadku po prostu
„frunie” w powietrzu. I choćby z tego
względu jednoślad jest bardziej niebezpieczny od samochodu.
Nawet taki laik jak ja wie, że
motocykle, to nie tylko ścigacze
i choppery, ale gdyby tylko takie
istniały, którego by Pan wybrał?
- Skoro mam tylko taki wybór, to postawiłbym na ścigacza. Konstrukcyjnie
lepiej przygotowanego do pokonywania zakrętów, choć nie jestem wielkim
fanem tego typu motocykli.
Aż się prosi, żeby zapytać dlaczego?
- Lubię prędkość i dynamiczne pokonywanie zakrętów, zwłaszcza na
górskich drogach, więc dlatego byłby
to ścigacz. Choć bardziej precyzyjne
byłoby powiedzieć motocykl typu
naked, taki, jaki akurat teraz posiadam.
Podobno coraz więcej miłośników jednośladów posiada dwa
jednoślady – mniejszy do jazdy
po mieście i większy do podróżowania?
- Robi się to coraz powszechniejsze.
Sam mam dwie maszyny, w tym jedną
typowo turystyczną, żeby móc pojechać gdzieś majestatycznie, wspólnie
z żoną.
Żeby ją przeprosić za to wcześniejsze „warczenie”?
- Trochę tak (śmiech)
Dziewczynom podobają się faceci
w skórach z kaskami na głowach,
dosiadający swoich ryczących bestii?
- Idąc tropem, że za mundurem panny sznurem, to za kombinezonem chyba
też (długi śmiech). Ale, że będzie czytała
to moja żona, powiem w ten sposób.
Uwagę kobiet przyciągają nie tylko sami
motocykliści, ale również ich maszyny.
Pozostając jeszcze przez chwilę
przy sprawach damsko-męskich,
to czy z pojemnością silnika jest
czasem tak jak z wielkością… wiadomo czego. Pojemność i rozmiar
mają znaczenie?
- W motocyklach raczej ta zasada się
nie sprawdza.
Nie powie Pan chyba, że wolałby
Simsona od Hondy Goldwing?
- To może nie jest najlepsze zestawienie, bo Simpson to motorower,
a Honda bardzo ciężki motocykl, ale
jednak wybrałbym maszynę Goldwing.
I jeszcze na koniec, bo zawsze
chciałem o to zapytać człowieka
zakochanego w jednośladach, czy
motocykliści to najlepsi kierowcy?
- Pewnie niektórym narażę się, ale
odpowiem, że zdecydowanie tak. Ja
akurat jeżdżę tak, jakbym sam miał
nadjechać z naprzeciwka motocyklem.
Jadąc jednośladem mocno poszerza się
wyobraźnia, ma się lepszą perspektywę i przewidywanie sytuacji na drodze
jest zupełnie inne, a to wszystko bardzo pomaga w prowadzeniu pojazdu.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

fakty / REkLaMa

Fot. użyczone (Grupa DZT Service)

» Spotkania dla seniorów,
to najnowsze działania
w ramach kampanii
„Każdy zasługuje na
czyste powietrze”

Czyste powietrze dla każdego
Edukacji antysmogowej nigdy dość. Zwłaszcza dla seniorów,
którym zanieczyszczone powietrze szczególnie doskwiera. Dlatego cieszymy się, że słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Mieroszowie oraz członkowie Klubu Senior + w Świebodzicach
mogli uzupełnić swoją wiedzę o smogu.
Pomógł im Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji EkoRozwoju i lider Dolnośląskiego
Alarmu Smogowego.
Głównym tematem marcowych spotkań „Nasze czyste

powietrze” przeznaczonych
dla seniorów był, dobrze
kombinujecie, smog. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak
powstaje i działa na zdrowie
oraz co zrobić, by zminima-

lizować jego obecność w
powietrzu. Mówiono o kopciuchach, które muszą zniknąć z domów do 2024 roku
oraz jakości opału, bo od
tego w dużej mierze zależy,

co wydobywa się z komina.
Na zaproszenie Grupy DZT
w spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele
władz Mieroszowa i Świebodzic, poznając rozwiązania
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antysmogowe proponowane
samorządom.
- Chcemy, aby beneficjentami naszych działań społecznej
odpowiedzialności biznesu
była każda grupa wiekowa.
Wspieramy młodzieżowe kluby sportowe, kolarzy, koszykarzy na wózkach, a teraz
również seniorów. Wielu z
nich w swoich domach posiada piece, z których korzystają
od lat. Organizując spotkania
o smogu nie chcemy straszyć, ale pokazywać, problem,
jakim jest zanieczyszczenie
powietrza oraz jak można z
nim walczyć – mówi Jolanta
Suława, prezes Grupy DZT
Service.
Podczas spotkania w Świebodzicach pokazano profesjonalny pyłomierz, podobny
do tych używanych przez
państwowe służby monitoringu. Mierzył on przez
tydzień jakość powietrza w
mieście. Pomiar wskazał, że
normy zostały kilkukrotnie
przekroczone wieczorami,
gdy temperatura spadała
oraz w ciągu dnia, gdy było
słonecznie i bezchmurnie,
ale brak wiatru powodował
kulminację pyłów i spore
zanieczyszczenie.
To jest dowód na to, że
ładny widok za oknem,

który zachęca do spacerów,
nie gwarantuje dobrej jakości powietrza. Dlatego zawsze przed wyjściem warto
sprawdzić, co pokazują
czujniki. Można opierać się
na pomiarach wykonanych
przez markowe i serwisowane urządzenia, takie jak
to, które dzięki Grupie DZT
działa w Świebodzicach.
Firma zresztą od lat dostarcza potrzebnych informacji
o ochronie środowiska.

Ładny widok za
oknem, który zachęca
do spacerów, nie gwarantuje dobrej jakości
powietrza
Na stronie www.dztservice.
pl oraz na fanpage’u marki
na Facebooku udostępniane są aktualności dotyczące jakości powietrza oraz
zmian prawnych w związku
z paleniem i wymianą pieców. Od 2020 roku firma
utrzymuje czujnik jakości
powietrza w centrum Świebodzic, a w grudniu 2021
czter y szkoły w regionie
otr zymały oczyszczacze
powietrza, które stanęły w
świetlicach.
Red
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Znamy wyniki pierwszego naboru do programu
„Ochrona zabytków”. Dwa miejsca z terenu powiatu
wałbrzyskiego znalazły się na tej liście.

ne jeszcze w tym roku. Decyzją
ministra Piotra Glińskiego poszczególne zabytki otr zymały
dofinansowanie w ramach pierw-

Fot. (red)

Na ratowanie zabytków

szego naboru programu „Ochrona zabytków”. Warto dodać, że
z tych środków finansowane są
roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy
budowlach wpisanych do rejestru
zabytków. Istotą programu jest
różnorodność podmiotów składających wnioski, samych zabytków, jak i charakteru prac. Jeśli
mowa o powiecie wałbrzyskim,
pieniądze otrzymają dwa pod-

mioty – Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. dostanie 548 tys. zł, a

Fot. Piotr Bogdański

»» Tomasz
Pyda przed startem
Tak po metamorfozie
wygląda emerytowany
(uśmiech
i…prostu Fit_oldboy
wuefista zobowiązkowy)
Wałbrzycha. Po

GŁUSZYCA

Zawsze do przodu
Kibice sportów samochodowych na pewno dostrzegli, że od dwóch
lat na rajdowych trasach Dolnego Śląska pojawia się zamiennie
granatowe Renault Clio i Subaru Impreza. Łączy je nazwisko kierowcy wyklejone na bocznej szybie rajdówek – Tomasz Pyda. Kto
go poznał, ten wie, że – niezależnie od sytuacji na drodze i poza
nią – spod kasku wydobywa się zawsze uśmiech.
Zawodnik kojarzy się jeszcze
z odwagą i nieodpuszczaniem

na odcinkach specjalnych
oraz z… pechem. Prywatnie

» …w akcji swoim Subaru Impreza

ojciec dwójki dzieci – Ksawiera i Wiktorii – wystartował

kilkanaście razy, a linię mety
przeciął zaledwie kilkukrotnie.
Głównie trapią go awarie. Ten
sezon ma być jednak inny. Samochody są właśnie solidnie
przygotowywane. Pierwsze
ich próby już w kwietniu.
Tomasz Pyda, właściciel
wałbrzyskiej firmy Remglas,
a od niedawna mieszkaniec
Głuszycy pojazdami z silnikami interesował się od zawsze.
Jego pierwsze poważniejsze
wspomnienia motoryzacyjne
to jazda w kółko przez pięć
godzin po placu… autami
ojca – Wołgą i Fiatem 125p.
Wkrótce młodzieńcza zabawa
przekształciła się w praw-

Fundacji Pałac Struga przekazane
SCB
zostanie 79 tys. zł.

dziwą naukę. Najpierw w
Technikum Mechanicznym,
później na Politechnice Wrocławskiej i Śląskiej na wydziale mechanicznym. Zanim
jednak wsiadł do prawdziwej rajdówki był okres kibicowania. – Jeździłem gdzie
się tylko dało, aby oglądać
mknące rajdówki, między
drzewami – mówi Tomasz
Pyda i jak twierdzi, to nie
były tylko emocje związane
z pytaniem, czy jego ulubieni
kierowcy jak Bogdan Herink czy Waldemar Doskocz
dojadą do mety w niezapomnianych „clijówkach” i
na którym miejscu? Wreszcie przyszedł czas, aby sam
zasiadł w Renaulcie Clio,
co prawda w cywilnej, ale
jednak. Dwa lata ścigał się w
tzw. popularkach, kręcąc się
po placach m.in. z Piotrem
Starczukowskim.
Był jeszcze okres fascynacji
motocyklami. Kiedy Tomasz
Pyda opowiada o tym czasie,
łapie się za głowę. – Ja z nich
nie zsiadałem. Byłem nawet
w wałbrzyskiej grupie „Desperaci”. Dziś już nie mam
motocykla, ale to się szybko może zmienić, ponieważ
siedmioletni syn wykazuje
zainteresowanie jazdą crossem w terenie. Na razie za nim
biegam, ale w końcu będę
musiał mu towarzyszyć na
swoim motorze – opowiada.
Największą jednak fascynacją
cieszyły się u naszego bohatera rajdy samochodowe. Kiedy
udało mu się zorganizować
pracę firmy remontującej piece w taki sposób, aby mieć
czas na hobby, a co najważniejsze na starty w zawodach,
mógł pomyśleć o zakupie
prawdziwej rajdówki. Wybór

padł oczywiście na… Renault
Clio z silnikiem o pojemności 2
000 cm3 i mocy 190 KM. Przejechanych kilkaset kilometrów
oesowych, uszkodzone trzy
skrzynie biegów i zniszczone
dwa silniki to krótki bilans
dotychczasowej przygody z
tym autem.
Częste kłopoty techniczne
oraz okazja spowodowały, że
Tomasz Pyda stał się posiadaczem drugiej rajdówki – Subaru Impreza WRX (320 KM). To
miała być bezawaryjna petarda. Jednak okrutna rzeczywistość szybko dopadła kierowcę.

Jego pierwsze poważniejsze wspomnienia
motoryzacyjne to jazda w kółko przez pięć
godzin po placu… autami ojca – Wołgą i
Fiatem 125p
Kibice mogli oglądać zawodnika i jego Subaru tylko dwa
razy. Utrata napędu w rajdzie
zimowym na przednią oś, w
efekcie wymusiła wycofanie z
rajdu. Mimo to nie traci rezonu
i planuje udział w wielu zawodach – głównie na Dolnym
Śląsku.
– Liczę trochę na syna,
że podzieli moją pasję. Póki
co lubi swój mały motorek i
szybką jazdę ze mną, nawet
„bokiem”. Z kolei córka, może
mniej interesuje się motoryzacją, ale szybka jazda jej
się podoba, szczególnie drift.
Chciała nawet ze mną wystartować jako pilot, ale niestety
ograniczenia wiekowe na to
nie pozwoliły – dopowiada
mieszkaniec Głuszycy. Zobaczymy, co będzie dalej.
Piotr Bogdański
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POWIAT WAŁBRZYSKI

Ponad 12 mln zł zostanie przekazanych na realizację 33 zadań
na terenie Subregionu Wałbrzyskiego, które mają być wykona-
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» W tym roku czeka nas 8 edycji Ligi MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej

STARE BOGACZOWICE

Krasnale i skrzaty przybywajcie
Najwyższy czas pójść do garażu i wyciągnąć dziecku rower. Dopompować
koła, nasmarować łańcuch, zrobić przegląd. Piszemy o tym nie dlatego, że
coraz lepsza pogoda skłania do szaleństw na dwóch kółkach, ale po to, żeby
zaszczepić w waszych pociechach nutkę rywalizacji. Wkrótce wystartuje bowiem nowa edycja Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Początek tegorocznego ścigania
zaplanowano w pięknej miejscowości, idealnie nadającej się na
rowerowe wędrówki. Mowa o

Starych Bogaczowicach, które jako
pierwsze ugoszczą uczestników
inauguracyjnej w tym roku edycji
zmagań.

To już w sobotę 9 kwietnia.
Na start zapraszamy młodzików,
żaków, skrzatów i skrzaciątka.
Mile widziani także krasnale i

JEDLINA-ZDRÓJ

Ostro pomagają

krasnoludki. Wszystkich was zachęcamy, byście wsiedli na rowery
i pokonali trasę wokół zalewu w
Starych Bogaczowicach. Tu odbę-

dzie się pierwszy wyścig Ligii MTB
XC Aglomeracji Wałbrzyskiej 2022.
Teraz kilka potrzebnych informacji,
bez których ani rusz. Zapisy potrwają do dnia 6 kwietnia 2022
roku do godziny 23:59. Dlatego
warto już dziś rozważyć złożenie
aplikacji. Formularze zgłoszeniowe
znajdziecie na stronie internetowej
www.biurozawodow.eu. Biuro
wyścigu natomiast będzie czynne
w dniu zawodów od godz. 9:00
w obiekcie socjalnym nad zalewem. Tam też otrzymacie numery
startowe. A teraz uważajcie, organizatorzy przygotowali w tym
roku specjalną niespodziankę.
Najmłodsi zawodnicy (od 2 do 8
lat), podczas weryfikacji do wyścigu, otrzymają mapki drogowe Ligi
MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej
2022. Zadaniem będzie zbieranie
naklejek potwierdzających udział
w kolejnych edycjach. Zawodnicy,
którzy zbiorą 6 lub więcej naklejek,
podczas zawodów finałowych w
Szczawnie-Zdroju, dostaną medal
i honorowy tytuł wzorowego kolarza, a także słodkie upominki.
Szczegóły o wyścigu znajdziecie
pod adresem www.ligamtb.pl.
W tym roku czeka nas 8 startów
Ligi MTB AW. Kolejno: w Starych
Bogaczowicach (9 kwietnia), w
Wałbrzychu (30 kwietnia), w Jaworzynie Śląskiej (14 maja), w
Świebodzicach (28 maja), w Walimiu (11 czerwca), w Grzędach
(2 lipca), w Dobromierzu (18
września) i w Szczawnie-Zdroju
(24 września).

» Konkretna pomoc trafiła w konkretne miejsce
– do Teatru Woskresinnia we Lwowie

ale potrzeb jest mnóstwo.
Dlatego uruchomiono specjalne konto, na które możecie
wpłacać pieniądze: PKO BP
I/O Wałbrzych, 02 1020 5226
0000 6502 0736 9178, KOD
S.W.I.F.T.: BPKOPLPW. W tytule
przelewu wpiszcie „Darowizna uchodźcy”. Za zebrane
fundusze kupiona zostanie
żywność, ubrania, buty, środki
czystości, a także artykuły
higieniczne i leki, które następnie trafią do Ukraińców
przebywających w Jedlinie-

-Zdroju. Możecie też pomóc
w inny sposób. Podarowując
konkretne produkty. W ośrodku pomocy społecznej otwarto
sklepik „za jeden uśmiech”,
w którym gromadzone są
najpotrzebniejsze rzeczy –
od jedzenia, poprzez środki
higieny osobistej, pampersy, po bieliznę. Te są później
uchodźcom wydawane. Punkt
otwarty jest w środy i piątki w
godz. 13:30-14:30, a dbają o
niego panie z Klubu Seniora
„Arnika”. Do magazynu mo-

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

W Jedlinie-Zdroju, podobnie jak w setkach innych miejscowości w Polsce, wiedzą, co to znaczy empatia. W
małej gminie ludzie mają wielkie serca. Szybko się zorganizowali, zapewnili uchodźcom dach nad głową, zbierają niezbędne produkty, a także pieniądze, a za to wielkie zaangażowanie dostali już podziękowania z Ukrainy.
Sytuacja z uciekającymi
przed wojną ludźmi jest dynamiczna, więc wybaczcie,
że nie skupimy się na szczegółach i wyliczankach. Musicie
jednak wiedzieć, że w Jedlinie-Zdroju wiele osób znalazło
już schronienie przed wojną.
Część uchodźców szuka pracy,
inni myślą o tym, by posłać
dzieci do szkoły.
A gmina? Gmina wraz z
mieszkańcami pomaga jak
może. O uchodźców dbają
pracownicy opieki społecznej,

Red

żecie jednak przynosić swoje
dary przez cały tydzień.
Mieszkańcy Jedliny już wcześniej pokazali, jak gorące mają
serca. Odpowiedzieli na apel
burmistrza Leszka Orpla o pomoc dla Teatru Woskresinnia,
którego aktorzy jeszcze nie tak
dawno bawili polską publiczność. Podczas specjalnej kwesty zebrano ponad 8 tys. zł, za

które kupiono łóżka, materace,
koce, śpiwory, pościel, ciepłą
odzież, lekarstwa, żywność
i napoje. Wszystko dotarło
już transportem do Lwowa.
Skorzystają nie tylko aktorzy,
ale również ludzie uciekający
przed wojną ze wschodu Ukrainy. Lwowiacy z teatru zdążyli
już nawet podziękować za
pomoc: „Otrzymywaliśmy po

spektaklach prezentowanych
w przeszłości w Jedlinie-Zdroju
wiele gromkich braw. Były
one dla nas źródłem radosnej
satysfakcji. Dzisiaj my, obdarowani konkretnymi rzeczami,
pozostajemy z wielką wdzięcznością we Lwowie i marzymy, by jeszcze w tym roku,
móc pokłonić się jedlińskiej
Red
publiczności…”

Mnóstwo śmieci w rzekach
Pracownicy wrocławskich Wód Polskich prowadzą kampanię pod
hasłem „Wody to nie śmietnik”. Tym razem grupa profesjonalistów
z Zarządu Zlewni w Legnicy, zaangażowała się w porządkowanie
koryt potoku Szczawnik i rzeki Pełcznicy w Wałbrzychu.

Szczawnik na terenie Wałbrzycha. Na ścieżce przy korycie
Pełcznicy zebrano ponad 700 kg
śmieci – w tym 7 opon, drzwi

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Masz pomysł?
No to zrób to!
Nie ma na co czekać, bo jeśli chcecie,
aby przestrzeń wokół was wyglądała
coraz lepiej, czas zacząć działać. Wiemy, że to zdanie wygląda trochę tak,
jakbyśmy żywcem przepisali je z korporacyjnego pisma, ale właśnie tak postanowiliśmy wypromować budżet obywatelski. Jego kolejna edycja za chwilę
wystartuje w Szczawnie-Zdroju.

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Do wykorzystania jest 100 tys. zł.
Całkiem sporo. Nic nie ogranicza waszej pomysłowości, oprócz kilku dość
oczywistych spraw. Jak to, że projekt
musi dotyczyć miejsca znajdującego
się na terenie Szczawna-Zdroju, nie
może łamać obowiązującego prawa,

powinien dotyczyć poprawy przestrzeni publicznej, a idealnie wręcz
zadań własnych gminy i mieć jak
najszerszy zasięg działania. Mówiąc
wprost, więcej punktów otrzyma
projekt zakładający postawienie
ławeczki fotowoltaicznej w miejskim

ćwierć tony. Największym wyzwaniem było jednak usunięcie wersalki z potoku przy ul.

parku, niż ustawienie tego samego
„mebla” w ogródku jakiegoś działkowca. To chyba jasne.
Dokumenty do tegorocznego
budżetu obywatelskiego Szczawna-Zdroju należy składać na drukach,
które otrzymacie w urzędzie oraz
ściągniecie ze strony internetowej
magistratu. Wniosek powinien
zawierać opis projektu, jego lokalizację, a także szacunkowy koszt
całej inwestycji. Konieczne jest też

dołączenie listy co najmniej pięciu
mieszkańców popierających inicjatywę. Gdy dokumentacja będzie
wymagała uzupełnienia, zostaniecie
o to poproszeni przez urzędników,
ale lepiej o niczym nie zapomnieć.
Jeśli zamierzacie coś pożytecznego
zrobić dla poprawy przestrzeni
publicznej w swoim mieście, nie
zwlekajcie. Wymyślajcie i składajcie
wnioski do budżetu obywatelskiego
Szczawna-Zdroju.

GŁUSZYCA

Nikt nie mówił, że będzie łatwo
Dwa lata musieliśmy czekać na kolejną edycję Waligóra Run Cross w Głuszycy. Wszystko
przez COVID-19. W tym roku imprezę udało się w końcu zorganizować. Na śmiałków czekała
wymagająca trasa i piękne widoki. I jak zwykle chodziło o to, żeby trochę się zmęczyć.
pewnie wielu z was załapie się za
głowę. Na dystansie ultra trasa liczyła 53 km z przewyższeniami wynoszącymi 2500 m, a rywalizowało 84

SCB

» „Street Workout” powstała dzięki budżetowi obywatelskiemu przy ul. Słonecznej 1a
w Szczawnie, tuż obok kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego

» WRC to nie jest bułka z masłem

No może nie trochę, ale porządnie,
bo gdy dowiecie się, ile trzeba było
pokonać kilometrów i jak wysoko
wspiąć się, żeby dojść do mety, to

Komuny Paryskiej, co na szczęście zakończyło się sukcesem.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

wych działań zebrali aż ponad
tonę śmieci z terenu wąwozu
rzeki Pełcznicy i ścieżki Hochbergów oraz z koryta potoku

od lodówki, koszyk sklepowy,
skrzynkę po napojach oraz
niezliczoną ilość plastikowych
i szklanych butelek, zalegających w zatorach z gałęzi. W
Wałbrzychu, w Szczawniku, tuż
obok alei Podwale, w korycie
potoku były natomiast metalowe barierki, znak drogowy,
rowerek dziecięcy oraz wózek
spacerowy. Wszystko o łącznej
wadze przekraczającej ponad

Fot. użyczone (Wody Polskie)

WAŁBRZYCH

Pracownicy do akcji ruszyli
wspólnie z prezesem Stowarzyszenia Czysty Wałbrzych.
Niestety podczas jednodnio-
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śmiałków. Z dystansem half, czyli 25
km i 1100 m przewyższeń zmagały
się 142 osoby. Już wiecie, z czym
wiąże się Waligóra Run Cross.

Obie trasy były niezwykle wymagające, panowały na nich wyjątkowo
ciężkie warunki. Oprócz stromych
podbiegów i równie ostrych zbiegów

Na koniec krótki terminarz, żebyście wiedzieli, jak się ze wszystkim
wstrzelić. Projekty można zgłaszać od
1 kwietnia do 30 czerwca. Następne
dwa tygodnie potrwa weryfikacja
formalno-prawna. Głosowanie nad
wybranymi propozycjami potrwa od
18 lipca do 30 sierpnia. Dwa dni później zostaną ogłoszone wyniki. Zróbcie wszystko, żeby to wasz projekt
otrzymał największą liczbę głosów.
Red

uczestnicy zmagali się z oblodzeniem
i błotem, nie wspominając już o
zmęczeniu i bólu. Ale co tam, wiele
rekompensowały piękne widoki Gór
Suchych. Najlepsi zawodnicy z dystansu ultra pojawili się na mecie po
ponad 5 godzinach. U panów zwyciężył Michał Jurek (RMT Team PRO
Wrocław, 5:18), a u pań najlepsza
była Brygida Szymańska (Strzegomska Dwunastka, 7:22). Na dystansie
half najszybszy był Przemysław
Nowak (STS Dzierżoniów, 2:07), a
wśród kobiet triumfowała Alicja Białobłocka (Wrocław, 2:32). Podajemy
czasy tych „kozaków”, bo jesteśmy
pełni podziwu dla tych ludzi, że w
takim czasie przebyli kilkadziesiąt
kilometrów. Nam pewnie nie starczyłoby na to urlopu wypoczynkowego.
Skoro WRC 2022 odbył się w
Głuszycy – cieszy, że impreza wróciła
po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią – wypada docenić
miejscowych śmiałków. Najlepszymi
biegaczami gospodarzy okazali się
Joanna Grzesik i Andrzej Sławik (w
ultra) oraz Katarzyna Borys i Mariusz
Red
Kostasz (w half).
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Fot. użyczone (KPP Świdnica)

» Łabędź po interwencji policjantów szczęśliwie wrócił do swojego naturalnego środowiska

ŚWIDNICA

Policjanci na ratunek… łabędziowi!
Do nietypowej interwencji doszło przed tygodniem w nocy na terenie powiatu świdnickiego.
Policjant przyjmujący zgłoszenie zapamięta je na bardzo długo. Dłużej nie będziemy trzymać
was w niepewności. Wyjaśniamy.
O co chodzi? Dyżurny komendy
otrzymał zgłoszenie o… wystraszonym łabędziu, który spaceruje
środkiem drogi i blokuje ruch samochodowy w Świdnicy.
Na miejsce bez zbędnej zwłoki
wysłany został patrol wydziału ruchu
drogowego świdnickiej komendy,
który potwierdził zgłoszenie. Ptak

nie potrafił samodzielnie opuścić
drogi i stanowił zagrożenie dla
innych kierujących. Policjanci ruszyli
więc na pomoc. - Wystraszony łabędź, mimo podejmowanych przez
mundurowych prób nakierowania
go w stronę pobliskiego stawu, nie
wykazywał tym zainteresowania.
Dlatego mundurowi podjęli decyzję o

przymusowym przetransportowaniu
go w bezpieczne miejsce. Do pobliskiego zbiornika wodnego w Komorowie – informuje oficer prasowy KPP
Świdnica, mł. asp. Magdalena Ząbek
Podczas tej niecodziennej interwencji nikomu nic się nie stało. Zwierzę nie ucierpiało i nie wyrządziło
żadnych szkód. Łabędź szczęśliwie

wrócił do swojego naturalnego środowiska, gdzie spokojnie już cieszy
się pierwszymi dniami wiosny 2022
roku.
Garść porad na koniec. Gdzie zgłaszać zwierzęta będące w opresji?
Dzwońcie na policję, do straży miejskiej, do urzędów gmin. Wezwą
podmioty, które uwolnią zwierzę z

kłopotów. Nie działajcie na własną
rękę. Zwierzęta w panice potrafią zranić, ugryźć, czy kopnąć, ale również
wy nie wiedząc, jak ograniczyć stres
w trakcie interwencji, możecie zrobić
zwierzęciu krzywdę. Nigdy nie ganiajcie, nie płoszcie, nie straszcie dzikiego
zwierzęcia – stres może je zabić.
KaR

ŻARÓW

Nowym radiowozem po Żarowie
Policjanci z Komisariatu Policji w Żarowie mogą już patrolować gminę w swoim nowym, błyszczącym radiowozie. To Toyota Corolla w wersji kombi z napędem hybrydowym o pojemności
1,8 l i mocy 98 KM.
» „Nówka nie śmigana” dla policjantów z Żarowa

Fot. użyczone (MP)

Nowiutkie auto kosztowało około 110 tys. zł i
zostało w połowie sfinansowane z budżetu gminy
Żarów oraz środków budżetu państwa. Co interesujące, to pierwszy tego
typu radiowóz policyjny w
powiecie świdnickim.
- W ubiegłym roku Komenda Główna Policji uruchomiła akcję „Sponsoring
2021”, która polegała na
połączeniu środków finansowych budżetu państwa i
budżetu władz lokalnych.
Dzięki takiej akcji do Komisariatu Policji w Żarowie
trafił radiowóz oznakowany
Toyota Corolla Kombi z silnikiem hybrydowym. Nowe

auto, sprawne, szybkie to
nie tylko bezpieczeństwo
pracy policjantów, ale również możliwość szybszego
reagowania na powstałe
zagrożenia, ale i eliminowanie tych zagrożeń. Nowy
radiowóz będzie wykorzystywany do zadań patrolowych, interwencyjnych,
jak również do kontroli
pojazdów – mówiła podczas odbioru samochodu
komendant Komisariatu
Policji w Żarowie, Katarzyna Wilk.
Jeszcze w ubiegłym
roku podczas sesji rady
miejskiej jednogłośnie
podjęto decyzję, aby dofinansować samochód
policyjny dla żarowskich
funkcjonariuszy. Podjęta
uchwała była efektem
wielu konsultacji i rozmów żarowskich radnych,
mieszkańców miasta i
policjantów podczas obradujących Komisji ds.
Bezpieczeństwa, Zdrowia
i Por ządku Publicznego
UM w Żarowie.
KaR

Obywatele zadecydowali
Stało się. Znamy już wygrane projekty z kolejnej
edycji budżetu obywatelskiego w Świebodzicach.

udział wzięło 391 mieszkańców.
Największą ilość głosów otrzymał
projekt nr 4 pn. „Zdrowy uśmiech
naszych dzieci – profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży

w szkole”, na drugim miejscu z 93 głosami uplasował
się projekt pn. „Bezpieczny
i przyjazny plac zabaw na
Osiedlu Piastowskim”, a na
trzecim projekt pn. „Oświetlenie Orlika zlokalizowanego
na Osiedlu Piastowskim” z 32
głosami. Zgodnie z zapisami
uchwały rady miejskiej projekty podlegają teraz weryfikacji
formalnej i merytorycznej w

kolejności ustalonej przez
wynik głosowania.
Jak było w roku ubiegłym?
Najwięcej głosów – 64 otrzymał projekt pn. „Bezpieczne
urządzenia na placu zabaw w
Parku Miejskim”, a na drugim
miejscu z 55 głosami uplasował
się projekt pn. „Modernizacja
placu zabaw dla dzieci usytuowanego na ulicy Zamkowej”.
KaR

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

» Każdy młody robotyk musi kiedyś postawić pierwsze kroki

GMINA ŚWIDNICA

Z robotyką za pan brat
Dzieci z Pszenna zakosztowały właśnie czegoś nowego. Mowa tu o robotyce,
dziedzinie nauki bijącej rekordy popularności w ostatnich latach. Podobało
się wszystkim!
Każdy młody robotyk musi
kiedyś postawić pierwsze
kroki. Robotyka to dziedzina

poruszająca bardzo wiele
zagadnień. Wiąże się z projektowaniem, programowaniem,

budowaniem i dokonywaniem pomiarów. Jako dziedzina wiedzy robotyka wymaga

ŚWIDNICA

Ależ kolorowo
w Świdnicy

połączenia światów mechaniki, automatyki, informatyki,
matematyki oraz elektroniki.

Praktyczne zastosowania robotyki wydają się nie mieć
granic, ponieważ współcze-

- Różnokolorowymi bratkami
obsadzony zostanie pl. św.
Małgorzaty. Kwiaty pojawią się
w kuwetach wokół małej i dużej
fontanny. Ozdobią one również
teren przy kamieniu pamięci
przy pl. św. Małgorzaty, skwer
przy ul. Franciszkańskiej, plac
1000-lecia Państwa Polskie-

go, pasaż przy ul. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, skwer
przy ul. Marii Konopnickiej i
Grodzkiej oraz skwer przy ul.
Dworcowej – wymienia rzeczniczka UM Świdnica, Magdalena Dzwonkowska.
Lista jest dużo dłuższa.
Rzecznik UM wylicza jeszcze,

śnie niemal wszystko może
ulegać robotyzacji, czyli zastępowaniu pracy ludzkiej pracą
robotów. Oczywiście mogą
to być również takie procesy,
które w wyniku robotyzacji
wymagają jedynie ograniczonego udziału człowieka.
Amatorzy programowania i
robotyki mieli właśnie nie lada
atrakcję w Pszennie w gminie
Świdnica.
Atrakcji nie brakowało, było
i ciekawie i inteligentnie. Na
specjalnie przygotowanych
dla dzieciaków warsztatach
doskonałą zabawę łączono
z nauką, która z pewnością
zaprocentuje w przyszłości.
W trakcie zajęć uczestnicy
nabywali umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia, rozwijali wyobraźnię
przestrzenną, a także myślenie twórcze, które jest niezwykle przydatne i praktyczne
w każdej dziedzinie życia.
Robotyka to także doskonały
sposób na ćwiczenie pamięci.
Tego typu zajęcia dodatkowo
wspomagają rozwój manualny i uczą pracy w grupie, a to
niezmiernie ważne w prawidłowym rozwoju dziecka.
KaR

» Świdnica dosłownie ukwiecona

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Wiosna na całego, prawda? Świat się zieleni, natura wraca do życia po kilku miesiącach zimna i szarugi. Robi się
coraz przyjemniej. Zresztą rozejrzyjcie się wokół siebie,
a przekonacie się, jak wszystko pięknieje.
W Świdnicy trwa akcja nasadzeń kwiatów. Ponad 11
tysięcy bratków i stokrotek
zostanie nasadzonych na placach, skwerach i w pasach
drogowych. Pięknymi kwiatami udekorowanych zostanie
około 400 metrów kwadratowych miasta.

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

ŚWIEBODZICE

Przeprowadzono głosowanie nad
siedmioma projektami zgłoszonymi
w ramach tegorocznego Budżetu
Obywatelskiego Gminy Świebodzice. Przez 2 dni w głosowaniu
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że nasadzenia zaplanowano
w obrębie pasów drogowych.
Kwiaty zakwitną na rondach
przy ul. Wałbrzyskiej/Polna
Droga oraz ul. Mikołaja Kopernika/Przemysłowej, jak
również na wysepkach przy
pl. Grunwaldzkim. Posadzone
zostaną także na rondzie u

zbiegu ulic Kopernika i Kliczkowskiej. Bratki pojawią się
w gazonach ustawionych przy
ul. Mennickiej, Trybunalskiej,
Komunardów oraz na pl. Wolności i pod halą targową przy
pl. Grunwaldzkim.
Co z pięknymi tulipanami?
Już niedługo zakwitną i one,

których cebule zostały posadzone jesienią ubiegłego roku.
Ozdobią one gazony przy al.
Niepodległości, pl. Grunwaldzki, pl. Jana Pawła II, pl. św.
Małgorzaty oraz skwer przy ul.
Wałowej. Tulipany rosną także
na świdnickich rondach.
KaR
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HISTORIA NIEZNANA

FOTO: użyczone (archiwum rodzinne Marii Lipińskiej)

» Odsłonięcie pomnika Ułanów. Obecni m.in. członkowie Cechu Rzemiosł
Różnych. Przemawia pomysłodawca pomnika – Alfons Szyperski

Wszystkie pomniki Szyperskiego
WieszCo to jednak marka sama w sobie. W uznaniu tego, co robimy, skontaktowała się z nami Maria Lipińska, córka Alfonsa Szyperskiego (1905-1987), wrzesińsko-wałbrzyskiego regionalisty, autora wielu
artykułów i publikacji historycznych. W trakcie przesympatycznej rozmowy nie tylko przekazała wiele
ciekawostek o swoim ojcu, o jego pasji, ale również podzieliła się fotografiami z rodzinnych zbiorów.
Jednym z mniej znanych
wątków z życia Alfonsa Szyperskiego jest fakt, że to właśnie on był pomysłodawcą
dwóch pomników stojących

» Budowa pomnika Ułanów

do dziś w Szczawnie-Zdroju.
Jeden przedstawia wielkiego
skrzypka i kompozytora, Henryka Wieniawskiego drugi
upamiętnia bitwę pod Strugą,

jaka rozegrała się na początku
XIX wieku.
Pomnik Henryka Wieniawskiego, znajduje się w Parku Zdrojowym. W 1966 roku

ufundowało go Towarzystwo
Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego i dyrekcja uzdrowiska. Twórcą pomnika jest
wrocławski rzeźbiarz Bogdan
Hofman. Popiersie Wieniawskiego spoczywa na jednolitym
bloku wykutym z piaskowca.
Całość (wraz z cokołem) mierzy
3,5 m. wysokości. Pomnik upamiętnia wizyty króla skrzypków
w szczawieńskim kurorcie.
Pierwszy raz 20-letni wówczas
wirtuoz przyjechał do Szczawna w 1855 roku, podczas nowej podróży artystycznej. W
dniu 4 sierpnia, na okres półtora miesiąca, zameldował się w
„Kursalu” (obecnie Biała Sala).
W czasie pobytu dwukrotnie
wystąpił na tutejszej scenie.
Kolejna wizyta miała miejsce
już w 1857 roku. Na liście gości
wpisano: „Kuracjusz nr 1016, 8
lipca, pan Henryk Wieniawski,

nadworny solista, kawaler
wielu orderów, Lublin, Kursal,
1 osoba”. W czasie drugiego
pobytu, który trwał do początku września, Wieniawski
dał trzy publiczne koncerty.
Pierwszy recital zgromadził
220 osób (niemal 20% miesięcznego turnusu kuracjuszy).

Na fasadzie restauracji Bohema wisi
tablica pamiątkowa
informująca, że w
1857 roku mieszkał tu
jako kuracjusz Henryk
Wieniawski, znakomity skrzypek-wirtuoz i
polski kompozytor
Redaktor krakowskiego „Czasu” w korespondencji z 8
sierpnia tak zapowiadał dwa
kolejne występy: „Skrzypek

Wieniawski wystąpił już w
publicznym koncercie... Ujął
wszystkich skromnością tak
rzadką w artystach, a która tym
więcej dowodzi o jego rzeczywistej wartości jako człowieka
i artysty. Mówią, że za parę dni
da drugi koncert, a ostatecznie
weźmie udział w koncercie
amatorskim na cele kaplicy
katolickiej”. Ale nie tylko pomnik przypomina o wizytach
Wieniawskiego w uzdrowisku. Na fasadzie restauracji
Bohema wisi bowiem tablica
pamiątkowa informująca, że
w 1857 roku mieszkał tu jako
kuracjusz Henryk Wieniawski,
znakomity skrzypek-wirtuoz i
polski kompozytor.
Drugi pomnik stoi przy szosie między Szczawnem-Zdrojem a Strugą. Wzniesiono go
na pamiątkę starcia wojsk
pruskich dowodzonych przez
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majora Karla von Losthina z
ułanami pułku Legii Polsko-Włoskiej w dniu 15 maja 1807
roku, na Czerwonym Wzgórzu.
Początkowo miała to być jedynie pamiątkowa tablica z okazji
„XV-lecia wyzwolenia”. Jednak
kiedy członkowie Cechu Rzemiosł Różnych przedstawili
swój pomysł Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, spotkali
się z propozycją uczczenia tej
historycznej bitwy. Rzemieślnicy z ochotą zabrali się do
pracy – wybrali komitet, ze
składek zebrali odpowiednie
fundusze. Koszt tej inwestycji
wyniósł ogółem około 40 tysięcy złotych (wspomniany cech
był fundatorem). Rzemieślnikom, którym przewodził
starszy cechu, mistrz blacharski Bronisław Miller, wydatną pomoc okazały niektóre
przedsiębiorstwa, jak ZBM,
Spółdzielnia Remont, WPTHW,
sekcja drogowa z gospodarki komunalnej jak również
samo Prezydium MRN (była to
głównie pomoc w uzyskaniu
środków transportowych i
materiałów budowlanych).
Pomnik odsłonięto 15 maja
1960 roku. Znajduje się na nim
tablica z napisem: „Na tych
polach polscy ułani Legii Włoskiej stoczyli 15 maja 1807 r.
zwycięską bitwę z Prusakami”.
Jak w ogóle doszło do tej
bitwy koło Strugi? Gdy na początku maja 1807 roku Prusacy
postanowili uderzyć na Wrocław, pośpiesznie sformowali
oddział w sile niemal 1400
żołnierzy, dowodzony przez
majora Losthina. W dniu 14
maja pod Kątami Wrocławskimi doszło do bitwy wojsk
pruskich z siłami koalicji napoleońskiej dowodzonymi przez
generała Charle’a Lefebvre-Desnouettes. Szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść
Prusaków, ale ponieważ ich
straty były znaczne, zrezygnowano z marszu na Wrocław. W
tym samym dniu polscy ułani,
którzy już 30 stycznia otrzymali
rozkaz powrotu z Włoch na
tereny przyszłego Księstwa
Warszawskiego, zatrzymali się
w Strzegomiu, gdzie spotkali
się z pokonanym gen. Lefebvre i grupą niedobitków. W
godzinach wieczornych razem
ruszyli w kierunku Świdnicy,
dybiąc na Losthina. 15 maja
w godzinach popołudniowych
wojska pruskie pokonywały
wąską, kamienistą drogę ze
Strugi w kierunku Szczawna, gdy dostrzegły ich wojska napoleońskie. Lefebvre
dał rozkaz do ataku. Była to
pierwsza potyczka ułanów
Legii Polsko-Włoskiej (z woj-

skiem pruskim) sformowanej
6 kwietnia 1807 roku na mocy
dekretu Napoleona. 280 ułanów przypuściło szarżę na
pruską kawalerię, rozbijając
ją i zmuszając do odwrotu.

Pomnik odsłonięto
15 maja 1960 roku,
a znajduje się na nim
tablica z napisem: „Na
tych polach polscy
ułani Legii Włoskiej
stoczyli 15 maja 1807
r. zwycięską bitwę z
Prusakami”
Według niemieckiego generała
i dyrektora szkoły wojennej
Edwarda Hoepfnera, szarża
ułanów polskich tak skutecznie
rozbiła oddziały pruskie, że
wszelkie manewry dowództwa okazały się daremne i
tylko małe grupki niedobitków
zdołały się ukryć w okolicznych
lasach lub dotrzeć do Szczawna-Zdroju.
Bitwę opisał Stefan Żeromski
w „Popiołach”. Inny ciekawy
opis ukazał się na łamach Trybuny Wałbrzyskiej w 1960
roku. Była to praca nagrodzona
w konkursie literackim Komisji Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, pod
tytułem „Z ziemi włoskiej...”,
a jej autorem był nie kto inny,
a właśnie Alfons Szyperski:
„Walka rozpoczęła się obustronnym ogniem artylerii.
Lefebvre ostrzeliwał nieprzyja-
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ciela z oddalonych pagórków.
Wojsko polskie ustawiało się
do boju w parowie. (...) Ludzie
poschodzili z okolicznych pól i
pokryli się w domach i piwnicach. Huk armat dał się słyszeć
w mieście Wałbrzychu. Co
odważniejsi powychodzili na
wieżę na Wzgórzu Gedymina,
skąd można było obserwować pole walki. (...) Lefebvre
nakazał szarżę. (...) Szarżę na
piechotę pruską ułani musieli
powtarzać kilkakrotnie, co
wymagało dużej sprawności,
zimnej krwi i szybkiej orientacji
u polskich dowódców. Chodziło o to, by nie pozwolić wziąć
się we dwa ognie. Czworobok
centrum pruskiej piechoty,
broniący się zażarcie, trzeba
było przeczesać kilkakrotnie”.
Jak wspominał kronikarz pułku, porucznik Dobiecki, do
niewoli wzięto wielu jeńców,
a „owocem tego zwycięstwa
było 12 sztuk armat, tyleż wozów amunicyjnych i wszystkie
bagaże oraz uwolnienie dwóch
batalionów saskich, którzy
dniem wprzódy broń porzuciwszy zabranymi zostali”.
Podsumowaniem bitwy niech
będą inne słowa Szyperskiego:
„Słońce przechylało się na stronę Chełmca, gdy nad otwartą
mogiłą poległych ułanów oddawano salut ostatni. Na Czerwonym Wzgórzu triumfalnie
zabrzmiała pieśń legionistów:
Jeszcze Polska nie zginęła póki
my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła mocą odbierzemy.

Zabrzmiała po raz pierwszy na
ziemi wałbrzyskiej. Pochyliły się
sztandary pułkowe. Rozległy
się salwy armatnie. Z dala
unosiły się dymy płonących
zagród w Szczawnie”.
W dniu publikacji pierwszej
części wspomnianej pracy literackiej do redakcji Trybuny
Wałbrzyskiej zgłosił się pracownik Bazy Transportowej Dalgazu
(nazwijmy go panem Zygmuntem), przynosząc cenne znaleziska. Otóż dwa lata wcześniej,
pracując w okolicach Szczawienka przy kopaniu gliny, pan
Zygmunt natknął się na ludzkie
kości i leżącą przy nich krótką
szpadę z dobrze zachowaną rękojeścią oraz medal wojskowy,
na odwrocie którego był napis:
„Herzog Friedrich-Koenig von
Sachsen”. Po przeczytaniu w
prasie zbeletryzowanego opisu
bitwy doszedł do wniosku, że
znalezione przedmioty (prawdopodobnie natrafił na grób
jednego z uczestników ówczesnych wojen) mogłyby stać
się eksponatami w muzeum.
Niestety nie udało się trafić na
dalsze losy szpady i medalu. Czy
faktycznie trafiły do muzeum?
Czy był jakiś odzew na pytanie
redakcji, czy wśród domowych
szpargałów nikt nie posiada
przypadkiem podobnych pamiątek? Nie wiadomo.
Składamy serdeczne podziękowania Marii Lipińskiej za ciepłe przyjęcie, miłą pogawędkę
i podzielenie się wspaniałymi
zdjęciami ze zbiorów rodzinnych.

» Odsłonięcie pomnika Henryka Wieniawskiego. Przemawia
pomysłodawca – Alfons Szyperski
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia
1.Szyperski A., „Dyliżansem do
Szczawna”, Towarzystwo Muzyczne
im. H. Wieniawskiego, Dyrekcja P.P.
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, Szczawno-Zdrój 1973
2.Szyperski A., „Wałbrzyska Kronika
Polaków lat 1807-1907”, Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Wałbrzychu, Wałbrzych 1962

» Alfons Szyperski (z lewej) i Bronisław Miller (z prawej) na uroczystości odsłonięcia pomnika Ułanów

3.Szyperski A., „Polacy w dawnym
Szczawnie i Starym Zdroju”, Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego,
Dyrekcja P.P. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, Szczawno-Zdrój 1974
4.Trybuna Wałbrzyska nr 7, 1925.02.1959
5.Trybuna Wałbrzyska nr 19, 1217.05.1960
6.www.pl.wikipedia.org (dostęp
21.03.2022)
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Prokuratura się buduje Nowocześnie w Strzegomiu
W Świdnicy powstanie nowa siedziba miejscowej prokuratury okręgowej. A i to nie wszystko, co planowane
jest na sprzedanej właśnie przez miasto działce.

„Laboratoria przyszłości” to program, dzięki któremu
placówki z gminy Strzegom otrzymały wsparcie w wysokości ponad pół miliona złotych.
cówki oświatowe w gminie
Strzegom m.in. o pracownię techniczną, robotyki,
druku 3D, muzyczną oraz
wirtualną pracownię przedmiotową utworzoną w PSP
nr 2. A także o pracownię
techniczną, przyrodniczą,
informatyczną oraz edukacji
wczesnoszkolnej utworzoną

w PSP nr 4. Z kolei w PSP 3
powstały pracownia robotyki i przyrodnicza, natomiast
w ZSP Stanowice kupiono
profesjonalny sprzęt fotograficzny i audiowizualny na
zajęcia z języka polskiego,
plastyki, geografii, matematyki i historii.
KaR

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Dzięki pozyskanemu wyposażeniu zajęcia w szkołach są prowadzone w sposób angażujący uczniów. A
ci mogą uczyć się poprzez
eksperymentowanie i będą
mogli zdobywać w ten
sposób praktyczne umiejętności. Zakupiony sprzęt
pozwolił wzbogacić pla-

wybudowana zostanie nowa siedziba
Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, a docelowo również Prokuratury Rejonowej w
Świdnicy – informuje rzecznik UM Świdnica,
Magdalena Dzwonkowska.
Prezydent Beata Moskal-Słaniewska i prokurator okręgowy Wiesław Dworczak podpisali akt notarialny sprzedaży nieruchomości.
Wszystko jest już więc oficjalne.

Fot. użyczone (UM Strzegom)

Prawie 2,9 mln zł za teren o powierzchni
blisko 1,3 ha – taką cenę uzyskało właśnie
miasto przy zbyciu nieruchomości położonej przy ul. gen. Emila Augusta Fieldorfa.
Działkę kupiła Prokuratura Okręgowa w
Świdnicy.
- Zgodnie z zapisami obowiązującego
planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się na terenie
zabudowy usługowej. W miejscu tym

KaR

MOCNE RABATY
PARK AKTYWNOŚCI
CZARODZIEJSKA GÓRA
Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska

Wycieczki szkolne
(grupy zorganizowane)
ZAPRASZAMY
CODZIENNIE!
• Park linowy (4 trasy),
• Wieża wspinaczkowa
(3 stopnie trudności),
• Letni tor saneczkowy,
• Paintball.

NAPISZ DO NAS:
ODDZWONIMY

REKLAMA

REKLAMA

kierownikpark@jedlinazdroj.eu

Uwaga, uwaga. Wyjątkowo uzdolniony uczeń z II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy kolejny rok z
rzędu daje popis. O kogo chodzi?

Fot. użyczone (II LO w Świdnicy)
REKLAMA

kwalifikował się do zawodów finałowych XV Ogól-

nopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka
Gajewskiego „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego w
latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”.
Wyjątkowo uzdolniony
Marcin uzyskał trzeci wynik na Dolnym Śląsku. Robi
wrażenie, prawda? Każdy,
kto brał udział w różnego rodzaju olimpiadach, wie, jak
wyjątkowe to osiągnięcie.
Pierwsza część zawodów
finałowych odbędzie się
jeszcze w marcu, druga zaś
część dopiero w czerwcu,
czyli już po egzaminach maturalnych finalisty z powiatu
świdnickiego. Marcin jako
ubiegłoroczny laureat tej
olimpiady ma już zapewniony 100% wynik na maturze
z historii. Opiekunem ucznia
jest Zofia Skowrońska-Wiśniewska.
KaR

Rodzina najważniejsza
Kolejny piękny jubileusz w powiecie świdnickim! Pani
Józefa Trzepla, mieszkanka Imbramowic, obchodziła
swoje 101 urodziny.
Chyba nikt, patrząc na
Panią Józefę, nie pomyślałby,
że jest już w tym wieku. A
sama pytana o receptę na
długie życie w tak dobrej
kondycji, odpowiada szczerze – wsparcie, opieka najbliższej rodziny, ale przede
wszystkim święty spokój!

Pani Józefa urodziła się 4
marca 1921 roku w miejscowości Zabierzów Bocheński
koło Niepołomic. Ma troje
dzieci, doczekała się także
6 wnucząt, 12 prawnuków
oraz dwóch praprawnuczek.
Przez wiele lat była aktywną
członkinią Koła Gospodyń

Wiejskich w Imbramowicach. Mimo sędziwego
wieku wciąż jest osobą pogodną i towarzyską, a w
wolnych chwilach ogląda
telewizję, czyta książki oraz
gazety. Życzymy kolejnych
pięknych lat w zdrowiu,
KaR
radości i spokoju!

Fot. użyczone (archiwum rodzinne)

Ekspert z II LO
Marcin Kłos, tegoroczny
maturzysta z Banacha, za-
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Koncert „Solidarni z Ukrainą” już 1 kwietnia
o godz. 19:00 w Filharmonii Sudeckiej

Dostrzec, poznać, docenić
Filharmonia Sudecka przygotowuje na piątek (1 kwietnia) specjalny koncert
„Solidarni z Ukrainą”. Przyłączając się w ten sposób do pomocy oferowanej w
Polsce naszym wschodnim przyjaciołom. Także nasi artyści sprzeciwiają się
wojnie, co chyba naturalne. W orkiestrze FS grają muzycy z Ukrainy, dlatego
bliski jest tutaj los ich rodzin i całego narodu. Wstęp kosztuje, tyle co najtańszy
bilet szkolny – 10 zł.
Koncert jest współorganizowany ze Stowarzyszeniem Ukraina-Wałbrzych, a zbiórkę pieniężną do
puszek prowadzić będzie Fundacja
Rozwoju Ekonomii Społecznej z
Wałbrzycha. Wystąpią orkiestra
Filharmonii Sudeckiej i chór pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego oraz
soliści: Wojciech Kud – wiolonczela i
Andrii Malyk (Ukraina) – wiolonczela.
Po agresji 24 lutego 2022 na Ukrainę zainteresowanie kulturą naszego
wschodniego sąsiada wzrosło na całym świecie. Koncerty rozpoczynają
się odegraniem hymnu, a w Polsce
praktycznie w każdej filharmonii
słychać Melodię (1981) Myrosława
Skoryka. Dla wielu z nas to pierwsza
okazja, by zapoznać się z ukraińską
muzyką poważną.
W Ukrainie uważa się, że narodowa muzyka pojawiła się tam wraz
z osobą kompozytora, pedagoga,
organizatora życia muzycznego
Mykoły Łysenki (1842-1912). Jego
twórczość nie wyłoniła się z próżni,
kontrastowała bowiem z dokonaniami XVIII-wiecznych przedstawicieli
ukraińskiego baroku: Artemiya Vedela, Maksyma Bieriezowskiego czy
Dmytro Bortniańskyego. Łysenko po
edukacji w Lipsku, wrócił na Ukrainę
i jako niestrudzony organizator i
pedagog wykształcił pierwszą falę
profesjonalnych kompozytorów. To

jemu m.in. zawdzięcza Ukraina renesans języka ukraińskiego, rozwój
kulturowy lat 20. i 30. XX wieku
oraz kontakty międzynarodowe.
Mówimy oczywiście o terenach
zachodniej Ukrainy, gdzie nowe
państwo zachowało pewien stopień
autonomii. Pozostała, wschodnia
część włączona została do Związku
Radzieckiego jako Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka. W
tym okresie zaznaczyli się Wiktor
Kosenko (1896-1938) i Borys Lyatoshynsky (1895-1968) wraz z Lewko
Revutskym (1889-1997). W latach
30. swobody i autonomia skończyły
się. W Ukrainie trzeba było czekać do
24 sierpnia 1991 roku na odbudowę
niepodległego państwa…
Myrosław Skoryk urodził się w
1938 roku we Lwowie (zmarł w
2020 w Kijowie). W 1945 roku rozpoczął naukę w Lwowskiej Szkole
Muzycznej, ale dwa lata później
zarówno on, jak i jego rodzice zostali
zesłani na Syberię i nie pozwolono
im wrócić do domu aż do 1955
roku. Po powrocie przyjęto go do
Konserwatorium Lwowskiego, gdzie
studiował kompozycję u Stanisława
Ludkiewicza, Romana Simonowicza
i Adama Sołtysa. W latach 60. studiował u Dymitrija Kabalewskiego
w Moskwie, a po studiach zasilił
kadrę Konserwatorium Lwowskiego

i następnie Kijowskiego. Po śmierci
Borysa Lyatoshynskyego w 1968 roku
stał się jednym z najwybitniejszych
w Ukrainie profesorów kompozycji.
Jego studentami byli m.in. Jewhen
Stankowycz, Iwan Karabyci, Oleh
Kyva, Vadim Ilyin i Osvaldas Balauskas. Skoryk był sekretarzem Związku
Kompozytorów Ukrainy i szefem
lwowskiego oddziału tej organizacji.
Od 2011 był dyrektorem artystycznym Opery Narodowej w Kijowie.

W Ukrainie uważa się, że
narodowa muzyka pojawiła
się tam wraz z osobą kompozytora, pedagoga, organizatora życia muzycznego
Mykoły Łysenki
Otrzymał za koncert wiolonczelowy
prestiżową Narodową Nagrodę Tarasa Szewczenki, nagrodzony tytułem
Ludowy Artysta Ukrainy, Kawaler
Orderu Zasługi oraz Bohater Ukrainy.
Dorobek Skoryka to m.in. opera „Mojżesz”, balety „Masoni”, „Kaprysy” i
„Powrót motyla”, kantaty „Wiosna”
i „Gamaliya”, „Karpaty”, Koncert na
Wielką Orkiestrę i transkrypcja na
orkiestrę symfoniczną 24 kaprysów
Paganiniego. Napisał koncerty, w
tym dziewięć na skrzypce, trzy na
fortepian, dwa na wiolonczelę, jeden

na altówkę i jeden na obój, a także
sześć partit dla różnych konfiguracji
instrumentalnych. Jego dorobek
obejmuje również solowe utwory
instrumentalne i muzykę do filmów
takich jak „Shadows of Forgotten
Ancestors” i „High Pass” oraz liczne
animowane kreskówki. To właśnie
muzyka Skoryka do filmu „Cienie
zapomnianych przodków” z 1964
wizjonera kina Sergieja Parażanowa
przyniosła mu międzynarodowe
uznanie. Pokolenie lat 60. w Ukrainie
– „szestydesatniki” – ukształtowało
dwa odrębne style muzyczne: muzykę
o wysoce abstrakcyjnej naturze, która
wyrosła z doświadczenia europejskiej
awangardy („awangarda kijowska”,
do której należeli Valentin Silvestrov i
Leonid Hrabovsky) oraz muzykę, którą
można określić mianem „nowego
folkloryzmu”, który w latach 80.
rozwinął się jako „nowy romantyzm”.
Przedstawicielem tego drugiego nurtu
jest właśnie Myrosław Skoryk. Wykonywana w trakcie koncertów w geście
solidarności z Ukrainą „Melodia” jest
także motywem przewodnim filmu
Władimira Denisenki „Vysoky pereval” z 1982 roku. To wstrząsająca,
wojenna historia tragicznych losów
karpackiej rodziny Petrynów…
Być może dla części z nas aktualne
są słowa wypowiedziane w połowie
XX wieku przez Borysa Lyatoshynky-

ego, kompozytora rangi Szymanowskiego, Kodály’ego, Bartóka, Nielsena i Enescu w swoich krajach: „Tylko
dwa głosy z chóru kultury ukraińskiej
cieszą się międzynarodowym uznaniem i akceptacją: rzeźbiarz Aleksander Archipenko i filmowiec Aleksader
Dowżenko. Niektórym nie jest także
obca niepowtarzalna i magiczna
poezja Tarasa Szewczenki. Reszta to
niemal szmer, wciąż niezróżnicowany
z potężnego śpiewu Rosji Sowieckiej”. Czas zmienić to wyobrażenie!
„Solidarni z Ukrainą” – koncert,
który odbędzie się w najbliższy
piątek, 1 kwietnia, wypełnią także
utwory Antonia Vivaldiego i Josepha Haydna. Pierwszy to Koncert
na dwie wiolonczele g-moll RV
531, w którym wystąpią z orkiestrą
Filharmonii Sudeckiej Wojciech Kud,
koncertmistrz wiolonczel tutejszej
filharmonii oraz młody wiolonczelista z Ukrainy Andrii Malyk. Andrii
jest synem skrzypaczki Olgi Malyk
grającej w składzie orkiestry FS od
2020 roku. Ojciec, Taras Malyk,
znakomity flecista jest w tej chwili w
Ukrainie, w mieście Chmielnicki. Wybór jedynego koncertu Vivaldiego na
dwie wiolonczele, w którym te dwa
instrumenty partnerują sobie i nie ma
w nim miejsca na rywalizację, wydaje się znaczący. Taki niewątpliwie
jest przekaz muzyków o możliwym
współistnieniu ludzi należących do
różnych narodów. Drugi natomiast
to II Koncert wiolonczelowy D-dur
Haydna, żelazny repertuar koncertujących wiolonczelistów to ukłon w
kierunku młodego muzyka z Ukrainy,
uznanie dla jego talentu i spełnienie
marzenia o normalności, przyszłych
koncertach i szczęśliwym powrocie
do rodzinnego kraju.
Na zakończenie koncertu dyrygent
Bartosz Żurakowski, który będzie
także gospodarzem wieczoru, przygotował III Symfonię „Wrześniową”
Wojciecha Kilara. Dyrygent w Polskim
Radiu Wrocław – Kultura przyznał, że
bezpośrednim impulsem do włączenia tego dramatycznego dzieła Kilara
do koncertu „Solidarni z Ukrainą” były
słowa jednego z polskich generałów
objaśniających w mediach rodzaj i
skalę agresji Rosji na Ukrainę – to
atak na wolny świat. Symfonia Kilara,
bezkrytycznie i nieuleczalnie – jak
sam mówił – kochającego Amerykę miała podbudowywać odwagę
Amerykanów do walki o wolny świat.
Kompozytor głęboko poruszony tragedią World Trade Center w Nowym
Jorku stworzył muzyczną opowieść ku
pokrzepieniu serc, w której nawiązał
do muzyki gospel, amerykańskich
hymnów i pieśni patriotycznych, w
tym słynnej America, the Beautiful
Samuela A. Warda z 1895 roku.
Obecność na takim koncercie to
okazja, by wesprzeć przyjaciół w
Ukrainie, to pretekst, by kulturę Ukrainy dostrzec, docenić i zacząć poznawać. Zapraszamy, w piątek 1 kwietnia
Red
o godz. 19:00.
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
W folkowej atmosferze

Już 9 kwietnia o godz. 20:00
w wałbrzyskiej Starej Kopalni zaprezentuje się odnosząca coraz
większe sukcesy Kaśka Sochacka.
Po intensywnie koncertowej jesieni,
wokalistka rusza w dalszą część trasy promującej jej debiutancką płytę
„Ciche dni” oraz wydaną niedawno
EPkę „Ministory”. Minionej jesieni,
Kaśka wspólnie z zespołem zagrała
blisko 30. koncertów, które w większości zostały w całości wyprzedane. W dwa miesiące przejechali
Polskę wzdłuż i wszerz, pokonując
prawie 10 tys. km. Na scenie Kaśce
towarzyszyć będą: Lesław Matecki
(gitara), Andrzej Rajski (perkusja), Paweł Harańczyk (instrumenty klawiszowe) oraz Magdalena Laskowska (skrzypce), która
gościnnie dołącza do składu zespołu. Wspólnie odwiedzą łącznie kilkanaście miast, gdzie na żywo zaprezentują materiał z
płyty „Ciche dni” (marzec 2021 r.) oraz wydanego w listopadzie 2021 roku albumu „Ministory”.

To już ćwierć wieku
Jeleniogórski festiwal filmowy „Zoom Zbliżenia” wrócił po covidowych perturbacjach do dawnego, marcowego terminu. Za to bez
zmian, organizator imprezy – Osiedlowy Dom Kultury – zadbał, aby
entuzjaści X muzy mieli powody spędzać wiele godzin w kinie Lot.
Przede wszystkim przygotował zestaw nietuzinkowych filmów oraz
zaprosił wyjątkowych gości.
Do Jeleniej Góry przyjechali m.in.
Sonia Bohosiewicz, Małgorzata
Foremniak, Mariusz Wilczyński,
Tomasz Włosok, Janusz Majewski.
Spotkania z nimi prowadzili znani
dziennikarze – Łukasz Maciejewski
i Artur Zaborski. Tegoroczna edycja
festiwalu była bardziej wymagająca
niż zwykle. Projekcje wywoływały
często burze emocji – od śmiechu
po łzy. Widać, że lata doświadczeń
uczyniły z „Zoom Zbliżenia” imprezę
na najwyższym poziomie artystycznym i organizacyjnym.
Święto kina zaczęło się od prezentacji najnowszego obrazu Lecha Majewskiego „Brigitte Bardot
cudowna”. Pod tym intrygującym
tytułem skrywały się osobiste wspomnienia z okresu dojrzewania twórcy

„Młyna i krzyża”. Tytułową postać
zagrała Joanna Opozda. Aktorka
otrzymała namaszczenie od samej
gwiazdy francuskiego kina, o czym
twórca opowiadał on-line. I jak
2 lata temu, podczas prezentacji
„Doliny Bogów”, czarował historiami z wielkiego świata filmu. Takie
spotkania są największą siłą „Zoom
Zbliżenia”. Kolejne dni przyniosły
równie interesujące rozmowy. Artur
Zaborski pytał o genezę powstania
scenariusza i realizację „Powrotu do
tamtych dni” jego twórcę – Konrada Aksinowicza. Równie ciekawą
wymianę zdań miał z popularnym,
młodym aktorem – Tomaszem Włosokiem. Okazją do spotkania był
prezentowany film z jego udziałem
„Piosenki o miłości”. Odtwórca roli

niespełnionego muzyka opowiadał,
jak realizuje się film pełnometrażowy
w ramach mikro budżetu. Mocnym
punktem festiwalu było spotkanie z
Mariuszem Wilczyńskim – mistrzem
animacji. Następnego dnia okazało
się, że największą gadułą jest Sonia
Bohosiewicz. Aktorka przyjechała z
niezwykłym obrazem „Inni ludzie”
wg powieści Doroty Masłowskiej.
Zasypywała nas anegdotami z planu
i spoza planu filmowego.
Jednak najwięcej widzów do kina
Lot ściągnęła Małgorzata Foremniak.
Wraz z nią na pytania Łukasza Maciejewskiego odpowiadał reżyser
filmu „Sonata” – Bartosz Blaschke.
Historia autystycznego, niedosłyszącego chłopca, pragnącego grać
na fortepianie, chwyciła za serca

jeleniogórską publiczność. Wzruszyliśmy się nie tylko my, ale również
sama aktorka, której napłynęły łzy
do oczu, gdy wróciła wspomnieniami
na plan filmu. Tego samego dnia
na scenę wszedł nestor polskiego
kina – Janusz Majewski. Ten 90-letni
twórca prezentowanego na festiwalu
dokumentalnego filmu „Jazz outsider” odpowiedział m.in. na pytanie
z widowni „jak on to robi?”. Mistrz
stwierdził, że tajemnica tkwi w nieustannej ciekawości świata, którą
wciąż posiada.
Oprócz takich gości i filmów, w ramach festiwalu można było obejrzeć
jeszcze siedem obrazów długometra-

SCB, KaR

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Zaśpiewa Kaśka Sochacka

Przed nami „Po drugiej stronie folku”. To niecodzienny
koncert ZPiT „Wałbrzych”. Artyści zapraszają do świata
pełnego niespodzianek, magii, zaskakujących połączeń i
historii. Koncert zaplanowano na 2 kwietnia o godz. 18:00 w
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na terenie Starej Kopalni. Bilety
w kasach WOK i na stronie www.bilety.wok.walbrzych.pl.
Koncert „Po drugiej stronie folku” to niesamowite wydarzenie, w czasie którego przekonacie się, co wspólnego
z Beskidami ma tango. Dowiecie się także, jak zatańczyć
oberka pod presją i odkryjecie, czy piraci z Karaibów mieli
przodków na Kaszubach, a także kim jest tajemnicza Markietanka. - Będzie również miejsce na odrobinę czarów w
Tajemniczym Ogrodzie, a także rytualne tańce przy płonącym
ognisku w Noc Kupały. Szykujemy piękne ludowe pieśni w
niecodziennych aranżacjach – zachęca ekipa Zespołu Pieśni
i Tańca „Wałbrzych”. To na tym koncercie zaprezentowany
zostanie premierowy fragment programu, kolejny region
etnograficzny – Kurpie Zielone.

żowych, obcojęzycznych. Wymieńmy
te najważniejsze: „Zdarzyło się”,
„Oskarżony” i „Córka”. „Zoom Zbliżenia” to także konkurs. Do udziału
w czterech kategoriach (filmów
krótkich) zainteresowani przysłali
ponad 2 tys. filmów. Z laureatami
można zapoznać się na stronie www.
zoomfestival.pl. Imprezę uświetnił bardzo dobry koncert Wojtka
Mazolewskiego Quintet w teatrze
dramatycznym. 25. edycja festiwalu
była niezwykle udana. Wybór filmów
znakomity. Organizacja bez zarzutu.
Pozostaje nam pogratulować i czekać
na następną edycję.

» Jedno z najciekawszych spotkań – Łukasz Maciejewski
rozmawia z Małgorzatą Foremniak i Bartoszem Blaschke

Piotr Bogdański

Fot. Piotr Bogdański

Przekazujecie i pomagacie

Zapraszamy na koncert benefitowy świdnickich artystów dla Ukrainy. Już 2 kwietnia o godzinie 17:00 w
Klubie Bolko (pl. Grunwaldzki 11). Bilety kosztują 20 zł
(do puszki na miejscu). Jeśli chcecie podzielić się swoją
sztuką (obrazy/płyty/sprzęt muzyczny) w celu wsparcia benefitu, zapraszamy do kontaktu pod adresem
truskawka@sok.com.pl. Na miejscu planowane jest
uruchomienie sprzedaży podarowanej przez was sztuki
i przedmiotów, które zasilą finansowo akcję. W Klubie
Bolko Świdnickiego Ośrodka Kultury wystąpią m.in.
Fanklub, Haft i Plethora.
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Zwierzęta też czekają

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

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

BĄBEL, nr ewidencyjny 214/20
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 14.09.2020

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 09.06.2020

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: ok. 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 31.10.2020

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 05.03.2020

DANTE, nr ewidencyjny 248/21
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 31.12.2021

FLOP, nr ewidencyjny 58/21
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 23.04.2021

GAJOWY, nr ewidencyjny 249/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 10.11.2020

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 06.06.2019

MORCIA, nr ewidencyjny 247/21
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 30.12.2021

SUPRA, nr ewidencyjny 214/21
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 17.11.2021

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2020
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wybuch wojny na Ukrainie nie spowodował, że nagle wszystkie czworonogi z wałbrzyskiego schroniska znalazły nowy dom. Wręcz przeciwnie, „biduli” wciąż przybywa. Dlatego apelujemy, żebyście w
tych trudnych czasach nie zapominali o kotach i psach, które czekają na przygarnięcie.
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NIE MA NAS W DOMU

» Na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej mamy trzy parki krajobrazowe

miejsce widokowe na góry
Sowie, Wałbrzyskie i Karkonosze, a także punkt wypadowy
w kierunku Wielkiej Sowy.
Najwyższe wzniesienia parku
to wspomniana już Wielka
Sowa, a także Kalenica i Słoneczna. Skały, z których zbudowane są Góry Sowie, należą do najstarszych w Sudetach
– są to prekambryjskie gnejsy.

Fot. użyczone (LOT AW)

Park Krajobrazowy
Sudety Wałbrzyskie

Parków ci u nas dostatek
Wiedzieliście, że na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej znajdują się aż trzy parki krajobrazowe? Dużo, prawda?! Każdy piękny, na swój sposób wyjątkowy, do którego
warto wybrać się choćby na spacer lub podejrzeć wiosną budzącą się przyrodę.

W Polsce istnieje 125 parków krajobrazowych, które
zajmują ok. 8 proc. łącznej
powierzchni naszego kraju.
Najstarszym z nich jest Suwalski Park Krajobrazowy
utworzony w 1976 roku, a

» Kalenica, Góry Sowie

największy jest Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Powstały, by chronić poszczególne
obszary ze względu na ich
wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory
krajobrazowe.

Książański Park
Krajobrazowy
Najcenniejszym obszarem tego parku są m.in.
malownicze odcinki rzeki
Pełcznicy. Dla ich szcze-

gólnej ochrony utworzono
tutaj rezerwat „Przełomy
pod Książem”. Strome zbocza wąwozu porasta las
klonowo-lipowy. Można
tu spotkać wiele rzadkich
i chronionych gatunków
roślin m.in. bardzo liczną
populację cisa pospolitego.
Niedaleko Zamku Książ w
parku rośnie najstarszy cis
–„Bolko”, naukowcy datują
jego wiek między 400 a 600
lat. W parku znajduje się
również wiele innych starych okazów, w tym ponad
120 drzew zabytkowych.
Wiosną szczególną uwagę
przykuwają wielobarwne
krzewy różaneczników. Na
terenie parku znajduje się
także rezerwat geologiczno-leśny „Jeziorko Daisy”. KPK
jest najstarszym parkiem
znajdującym się na terenie
nadleśnictwa Wałbrzych,
został utworzony w1981
roku.

Park Krajobrazowy
Gór Sowich
Położony jest w Sudetach
Środkowych i obejmuje środkową część pasma Gór Sowich z najwyższą kulminacją – Wielką Sową (1015 m
n.p.m.) oraz odosobnionym
masywem Włodarza (811 m
n.p.m.). Szczególnie ciekawe
miejsca to rezerwat „Góra
Choina” z Zamkiem Grodno
oraz Przełęcz Walimska jako

Obejmuje środkową, najwyższą część Gór Kamiennych
– Pasmo Lesistej, zachodnią
część Gór Suchych z Waligórą
oraz wschodni fragment Gór
Wałbrzyskich (masyw Borowej i Rybnicki Grzbiet). Są
to najwyższe fragmenty Gór
Wałbrzyskich i Kamiennych
zbudowane z permskich skał
wulkanicznych. W jego krajobrazie dominują kopulaste
wzniesienia o bardzo stromych
zboczach. Najwyższe z nich to
Waligóra (936 m n.p.m.).
Park Krajobrazowy Sudety
Wałbrzyskie został utworzony
w 1998 roku, a jego obszar
jest mało zaludniony, jedynie
na obrzeżach, w dolinach rzek
leżą stare wsie i małe miasta –
uzdrowiskowa Jedlina-Zdrój,
Boguszów-Gorce i Głuszyca.
Lasy pokrywają ponad 88%
powierzchni parku i są to w
87% monokultury świerkowe.
W tym miejscu warto dodać,
że wielką osobliwością parków
krajobrazowych znajdujących
się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej jest również bogaty
świat zwierzęcy. Poza sarnami,
dzikami i lisami przy odrobinie
szczęścia spotkacie tu muflony.
Zwierzęta te zostały sprowadzone aż z Korsyki, Sardynii
i Słowacji na przełomie XIX
i XX w. na potrzeby organizowanych tu polowań przez
właścicieli tych ziem, w tym
m.in. przez panującą w Książu
rodzinę Hochbergów.

» Przy odrobinie szczęścia spotkacie u nas muflona

Red
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Okiem gracza

Przygoda z psychologią na…

Prawnik radzi
Podział majątku przed rozwodem –
jak tego dokonać. Mówi o tym nasz
prawnik, Adam Daraż.
Wydawałoby się, że podział
majątku wspólnego małżonków przed rozwodem jest niemożliwy. Takie czasem pokutuje
przekonanie. Niestety jest to
przekonanie błędne. Podział
majątku przed rozwodem niczym nie różni się od tego po
rozwodzie, gdyż to nie rozwód
jest warunkiem wszczęcia postępowania o podział majątku,
a ustanie wspólności majątkowej między małżonkami.
Nie ma możliwości dokonania podziału majątku, jeśli

w małżeństwie obowiązuje
ustrój wspólności majątkowej.
Zgodnie z przepisami, z chwilą
zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (wspólność
ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w
czasie jej trwania przez oboje
małżonków lub przez jednego
z nich. Zatem w pierwszej kolejności należy spowodować
aby w małżeństwie przestał
obowiązywać ustrój wspólności majątkowej. Dopiero gdy

tak się stanie, małżonkowie
będą mogli dokonać podziału
majątku, nawet jeśli nie chcą
rozwodu.
Co do zasady wspólność
ustawowa ustaje na skutek
rozwodu, ale to nie jest jedyna
możliwość. Można również
sporządzić małżeńską umowę
majątkową u notariusza (tzw.
intercyza) albo wnieść pozew
o ustanowienie rozdzielności
majątkowej do sądu. Oba te
działania mogą być podjęte
w trakcie trwania małżeństwa. W wyniku podpisania
intercyzy lub wydania prawomocnego wyroku przez sąd,
małżonkowie mogą przystąpić do podziału majątku. Co
ważne w przypadku sądowej
sprawy o rozdzielność majątkową, można ją przeprowadzić nawet wtedy gdy drugi
małżonek się na to nie zgadza.

To bardzo immersyjna produkcja stworzona przez studio
Ninja Theory, która zdobyła
tytuł gry roku 2017. Rozgrywka powstała przy wsparciu
neuropsychologów oraz osób
cierpiących na psychozę, bo
właśnie to zaburzenie odgrywa ważną rolę w fabule.
Tytułowa bohaterka, Senua,
to celtycka wojowniczka, która wyrusza w podróż do Helu,
aby odkupić duszę swojego
ukochanego. Po drodze musi
uporać się nie tylko z przerażającymi potworami i trud-

nymi do przejścia ścieżkami,
ale także z własnymi wyobrażeniami. Cierpi bowiem na
psychozę, która sprawia, że
czasem trudno jej odróżnić
rzeczywistość od halucynacji.
Mechanika gry być może
nie należy do najbardziej zaawansowanych, Senua dysponuje jednak podstawowymi
ruchami pozwalającymi jej
skutecznie walczyć z przeciwnikami oraz tworzyć interesujące kombinacje ciosów
i uników. Oprawa graficzna
stoi na najwyższym poziomie,

Warunkiem jest to, że istnieją
ważne powody do ustanowienia rozdzielności.
Jeśli chodzi o podział majątku przed rozwodem, również
można to zrobić w dwa sposoby – u notariusza lub w sądzie. Jeśli strony mają problem
ze zgodnym wskazaniem wartości wspólnych przedmiotów
– nieruchomości, samochodów i innego majątku, to
albo mogą zdecydować się
na sporządzenie prywatnej
opinii przez rzeczoznawcę, co
generuje dodatkowe koszty, albo zdecydować się na
podział sądowy. Podział sądowy majątku wspólnego
ma identyczny przebieg niezależnie od tego, czy odbywa
się przed, czy po orzeczeniu
rozwodu. Sąd z urzędu jest
zobowiązany ustalić skład
majątku wspólnego, a także

jego wartość. Małżonkowie
mogą nadto zgłaszać żądania
o rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek
osobisty i odwrotnie. Procesy
sądowe o podział często są
długotrwałe, bo strony mają
prawo wskazywać dowody
na przytaczane przez siebie
okoliczności, co powoduje
konieczność przeprowadzania
kolejnych rozpraw. Nadto z
reguły obligatoryjne okazuje
się powoływanie biegłego na
okoliczność ustalenia wartości
nieruchomości wchodzących
w skład majątku wspólnego,
a czasem również wartości
cennych ruchomości np. samochody, obrazy itp. Sprawa
jeszcze bardziej się komplikuje
jeśli w skład majątku wchodzi
firma jednego, czy obydwojga
małżonków – wtedy wyznaczanych jest kilku biegłych,

SKN

CHALLENGER
a dźwięk zapewnia najgłębsze
zanurzenie się w rozgrywce.
Narracja, głosy towarzyszące
bohaterce, jej krzyki czy wizje,
których doświadcza, składają
się na wyjątkowe doświadczenie oferowane graczowi.
Jeżeli więc jesteście fanami
mocnych wrażeń i interesujecie się psychologią, warto
sięgnąć po tę grę i przeżyć
nietypową przygodę.
„Ratchet” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.mobygames.com)

…komputerze i konsoli. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda umysł osoby chorej
psychicznie? Co widzi, co czuje, w jaki sposób reaguje? Teraz macie okazję się tego
dowiedzieć. Wystarczy zagrać w grę „Hellblade: Senua’s Sacrifice”.

bo kto inny zajmuje się wyceną przedsiębiorstwa, a inny
biegły wycenia ruchomości
itd. Wówczas pomoc prawna
profesjonalnego pełnomocnika wydaje się uzasadniona.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

Kilkanaście maili z prawidłowymi odpowiedziami
oraz rymowankami wysłaliście do nas na konkurs,
w którym do wygrania było podwójne zaproszenie
(dwa bilety) na koncert Mroza w Wałbrzychu.
Po pierwsze pytaliśmy o tytuł filmu promowany
przebojem „Napad”. Rzecz jasna chodziło o „Na
bank się uda”. Po drugie prosiliśmy, byście wykazali
się pewną kreatywnością i wymyślili oryginalny rym
do pseudonimu artysty, który mógłby stać się hasłem
koncertu. Najbardziej spodobała nam się dźwięczna rymowanka: „Totalna hipnoza
na koncercie u Mroza”. I to
jej autorka, Anna Kinalska,
wygrała podwójne zaproszenie na występ muzyka.

Gratulujemy zwyciężczyni. I już zapowiadamy kolejne zabawy. Przy okazji radzimy, żebyście dokładnie
przeglądali WieszCo, żeby nie przegapić żadnego
konkursu.
Przypominamy, że Mrozu wystąpi w Aqua-Zdroju
już 1 kwietnia. Wałbrzych będzie jednym z dziewięciu miast w Polsce, które znalazły się na trasie artysty,
dlatego chyba warto wybrać się na to muzyczne
Red
wydarzenie. Zapraszamy.

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Ona pójdzie na Mroza
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Fot. Tomasz Czeleń

» O łańcuch w swoim rowerze trzeba dbać

Rower jest OK

Jak ściągnąć i założyć łańcuch?
Pielęgnacja i serwisowanie łańcucha w rowerze nie dla każdego okazuje się prostą i oczywistą sprawą. Rozwijamy więc dziś temat serwisu tego rowerowego komponentu.
W poprzednim numerze wspomniałem o zdejmowaniu łańcucha.
Jak tego dokonać? Nie jest to skomplikowane. Warto jednak wiedzieć,
że częste rozkuwanie łańcucha
poprzez wypychanie sworzni sprawia, że łańcuch staje się słabszy.
Wysuwanie powoduje poszerzanie
miejsca, w którym osadzony jest
sworzeń, co w konsekwencji powoduje luzy i samoistne wypadanie
lub rozpinanie się poszczególnych
elementów.
Pewnie zdecydowana większość
z was posiada w rowerach łańcuchy
marki Shimano. Wszystkie rozpina się

UWAGA

w ten sam sposób. Potrzebny jest do
tego skuwacz do łańcuchów. Należy
przyłożyć go do ogniwa łańcucha
tylnymi zębami. Między nimi powinien znaleźć się sworzeń ogniwa,
który łączy poszczególne elementy
ze sobą. Patrząc na łańcuch z bliska zobaczycie to doskonale. Teraz
bolec (sworzeń) należy wycisnąć na
zewnątrz. Aby tego dokonać, musicie
kręcić pokrętło skuwacza zgodnie z
ruchem wskazówek zegara pamiętając przy tym, aby nie robić tego
do końca. Element powinien zostać
samą swoją końcówką w środku,
tak aby później dało się go zapiąć.

Całkowite wyciśnięcie spowoduje
konieczność wymiany na nowy
element z bolcem. W ten sposób
rozłączyliśmy łańcuch między jego
ogniwami.
Kiedy trzeba go wymienić? Kiedy
się wydłuży. Dzieje się tak na skutek
zużywania elementów. Rolki, blaszki,
sworznie rozpychają i powodują luzy.
W efekcie łańcuch często spada z
roweru. W takim przypadku najczęściej do wymiany należy przeznaczyć
również zębatki. Jak tego uniknąć?
Zużycie łańcucha mierzymy jego długością. Możemy to sprawdzić zwykłą
dobrą linijką. Od krawędzi sworznia

ogniwa odmierzamy kolejnych 12
ogniw. I pomiar kończymy na krawędzi tego sworznia. Odległość powinna wynosić 12 cali. Więcej oznacza
konieczność wymiany. Pamiętajcie,
że cal to 2,54 mm na linijce.
Zapinanie łańcucha odbywa się
podobnie i jest dużo prostsze, jeśli
nie wysunęliśmy zupełnie sworznia
(nigdy nie używajcie tego samego,
jeśli całkowicie został wyciągnięty).
Zbliżamy do siebie końcówki łańcucha
i zahaczamy o wysunięty sworzeń
umieszczając drugą końcówkę między wewnętrznymi stronami blaszek.
Aby umieścić koniec, trzeba je lekko

KONKURS

Tak, wiemy, czasy są parszywe, ale nie wolno popadać w paranoję.
Każdemu należy się chwila zapomnienia. Na przykład przy lampce wina
i dobrym obiedzie lub kolacji. By choć na chwilę dać odpocząć skołatanym nerwom. Można to zrobić w świdnickiej Restauracji Kryształowa,
gdzie zjecie przepysznie i niedrogo. To ostatnie sformułowanie odnosi
się do naszej akcji. Jeśli weźmiecie udział w konkursie, za wybrane danie zapłacicie 15 proc. mniej. Trzeba tylko poprawnie odpowiedzieć na
pytanie. Zerknijcie na fotografię obok. Na jakim wzniesieniu w powiecie
wałbrzyskim stoi ta wieża widokowa?
Odpowiedź należy wpisać do kuponu i pokazać w restauracji podczas składania zamówienia. Wtedy przyznany wam zostanie 15-procentowy rabat na wybrane przez was danie z menu. Na lubiących dobre jedzenie i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej
Restauracji Kryształowa czekają od środy (30 marca) do piątku (1
kwietnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.
wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak i zjecie na
miejscu.

odchylić. Jeśli weszły, skuwaczem do
łańcucha wsuwamy sworzeń tak,
aby był na równo z blaszkami jak w
przypadku reszty ogniw łańcucha.
Jeśli planujecie zapiąć nowy łańcuch
pamiętajcie, by mieć do tego specjalny bolec Shimano.
Jak prawidłowo ułożyć łańcuch na
napędzie roweru? Przerzutkę ustawcie tak, aby łańcuch przeprowadzić
od najniższego koła tylnej przerzutki
przez najmniejsze zębaki z tyłu oraz
z przodu i spiąć końce łańcucha jak
wyżej. Zobaczycie, że nie jest to
trudne.
Tomasz Czeleń

KUPON
Na jakim wzniesieniu
w powiecie wałbrzyskim stoi
ta wieża widokowa?

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

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

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

» Przepracowanie idzie w parze z życiem w biegu

Jak JESZ, to pracuJESZ
Czy wiesz, że aż 10 proc. pracujących Polaków niczego nie je w pracy, a 75 proc. je jeden lub dwa
posiłki wliczając w to również przekąski. Połowa pracujących Polaków żywi się jedynie słodyczami
lub kanapkami*. Czy głodny pracownik może być efektywny i dobrze wykonywać swoją pracę?

Dietetycy wypowiadają się jednoznacznie:
przerwy między posiłkami nie powinny być
dłuższe niż 3-4 godziny, a w pracy spędzamy
minimum 8 godzin, zatem obiad jest wskazany.
Regularność posiłków zapobiega gwałtownym
spadkom poziomu glukozy we krwi, co może
skutkować zaburzeniami koncentracji, ospałością oraz rozdrażnieniem, a co za tym idzie,
łatwo o błąd lub wypadek podczas pracy.

Jemy szybko i to,
co mamy pod ręką

Polski Instytut Ekonomiczny podsumował,
że w 2020 roku Polacy w pracy spędzali przeciętnie 41,4 godzin tygodniowo, podczas gdy

średnia dla Unii Europejskiej jest o 42 minuty
krótsza. Okazuje się, że przepracowanie idzie
w parze z życiem w biegu.

Szereg badań dostępnych na rynku
pokazuje, że w pracy najczęściej
sięgamy po dania wysoko przetworzone, typu instant, fast food, czy też
przekąski słone lub słodkie
Na wszystkie posiłki w ciągu dnia jesteśmy w stanie wygospodarować maksymalnie 1,5 godziny. Dla porównania,
Włosi, Hiszpanie i Francuzi spożywają

posiłki przez ponad 2 godziny dziennie**.
Niestety jemy w pośpiechu i często to, co
mamy pod ręką.
Szereg badań dostępnych na rynku pokazuje, że w pracy najczęściej sięgamy po
dania wysoko przetworzone, typu instant,
fast food, czy też przekąski słone lub słodkie. Aby podnieść poziom energii, która
spada trawiąc ten ciężkostrawny pokarm
– gros z nas sięga po tak zwane napoje
energetyczne. Taka dieta w dłuższej perspektywie, to najkrótsza droga do chorób
cywilizacyjnych takich jak nadciśnienie,
nowotwór, problemy z układem krążenia
i otyłość.

Najedzony pracownik,
to wydajny pracownik

A można to zmienić poprzez zadbanie o to,
co codziennie ląduje na naszym talerzu. Prawidłowo skomponowana dieta, która dostarcza
odpowiedniej ilości składników odżywczych,
witamin i minerałów wpływa nie tylko na
zdrowie i samopoczucie, ale także na pracę
mózgu, a co za tym idzie efektywność w pracy.
Podczas pracy człowiek zużywa najwięcej
energii. Zaniedbanie regularności posiłków
skutkuje niewłaściwą dystrybucją energii przez
cały dzień. Dlatego tak ważny jest posiłek
w pracy, co więcej, zjedzony bez pośpiechu
i co oczywiste pełnowartościowy.
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Dlaczego warto oderwać się
od pracy w trakcie jedzenia?

Jeżeli lunch spożywany jest podczas wykonywania innych czynności np. czytania maili, przed telewizorem itp., wówczas ludzki
mózg tego nie rejestruje i po chwili ponownie wyśle sygnał, że
jest głodny.
Jednym ze sposobów na kształtowanie w naturalny sposób kultury jedzenia w pracy jest benefit żywieniowy w postaci posiłków
dofinansowywanych przez pracodawcę. Jednym z największych
dostawców takich rozwiązań na rynku jest platforma SmartLunch,
która kompleksowo organizuje posiłki dla pracowników.
Dzięki temu benefitowi pracownik w prosty sposób zamawia
posiłek, który trafia do niego o wskazanej porze prosto do miejsca
pracy. Pracownicy, którzy zamawiają za pośrednictwem platformy
SmartLunch mają do wyboru szeroką ofertę dań z kuchni całego
świata. Dania trafiają do nich zapakowane i opisane, a oni oszczędzają czas, bo nie muszą przygotowywać posiłku w domu, ani
podgrzewać w pracy oraz pieniądze, bo część kosztów pokrywa
pracodawca.
Taki uregulowany system dostaw w naturalny sposób kształtuje
kulturę jedzenia w pracy, a wspólny posiłek to nie tylko zaspokojenie głodu, ale także okazja, by zintegrować się z kolegami
i naładować akumulatory na kolejne godziny pracy.
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Obiady w firmie? Dlaczego nie!
Pracujecie w firmie, w której nie ma obiadów pracowniczych? Weźcie udział w naszym konkursie. Napiszcie
do nas, dlaczego chcielibyście, aby wasz pracodawca oferował benefit w postaci dofinansowywanych obiadów.
Odpowiedź wyślijcie na adres: konkurs@smartlunch.pl i dołączcie do niej kontakt do osoby decyzyjnej w waszej
firmie.
Dla trzech osób, które najciekawiej odpowiedzą, czekają vouchery o wartości 100 zł do wykorzystania w Restauracji
Dworzysko w Szczawnie-Zdroju.

Co zyskuje pracodawca?

Przede wszystkim bardziej efektywnych pracowników. Dbałość
o ich dobrostan wpływa także na niższą absencję chorobową. Pracodawcy oferujący posiłki pracownikom są bardziej konkurencyjni
na rynku pracy i lepiej postrzegani przez kandydatów do pracy.
Co ważne, od 1 marca tego roku pracodawca, który finansuje
pracownikom posiłki w kwocie nieprzekraczającej miesięcznie 300
zł, jest zwolniony ze składki ZUS od tej kwoty.
Katarzyna Patalan (SmartLunch)
*Instytut Badania Opinii Publicznej Homo Homini, 2010 rok
**www.strefabiznesu.pl

» Depresja pojawia się nie tylko u ludzi, ale
także u naszych milusińskich

Depresja zwierząt

Fot. użyczone (Justyna Rawska)

Pojawia się u ludzi, ale także u naszych milusińskich.
Czasem przychodzi znienacka, a innym razem z wiadomych nam przyczyn, np. straty bliskich. To choroba, która nie jest powiązana z jednym objawem.
Najczęściej dostrzegamy
ją w momencie konkretnych
zaburzeń emocji i zachowań
pupila. A jeśli wy nie widzieliście takiego zwierzaka, nie
oznacza to braku istnienia u
tej jednostki zaburzenia psychicznego.
Depresja bardzo często
pojawia się wskutek chorób organicznych lub po
przejściu traumy. Traumą
dla pupila nie zawsze musi
być odejście człowieka, czy
konkretnego osobnika ze
stada, może to być również zmiana środowiska (np.
przeprowadzka, adopcja
itp.), operacja.
W tym złożonym stanie
patologicznym wyróżnia się
dwie fazy. Jedna odpowiada utracie określonych dóbr,
zdrowia, czy partnera społecznego. Natomiast druga
powiązana bywa z silnym
stresem, demencją starczą,
bądź genetyką. U psów do-

strzega się dopasowanie do
opiekuna i jego nastroju. Koty
często wolą manifestować
swój brak aktywności w życiu
codziennym nie zważając na
pozostałych.
Na co zwrócić uwagę
u swojego pupila? Po pierwsze na mowę ciała, czyli: postawę ciała, ustawienie uszu,
mimikę, ruch i wydawane
dźwięki. Po drugie na aktywność. U kotów, to podstawy
– jedzenie, picie, zabawa,
pielęgnacja ciała i agresja,
sen, oddawanie moczu i kału,
a u psów dodatkowo przyjrzyjmy się na motywację do
treningu, wyjścia na spacer.
Mimo wszystko najczęściej
orientujemy się zbyt późno,
a więc kiedy zwierzęta poruszają się za mało lub w ogóle,
dodatkowo przykurczają ciało
i ukrywają się w wybranych
punktach (pod stołem czy
innym meblem, w kącie, w kuwecie, na szafie itp.).

Objawami depresyjnymi
mogą być zachwiania na wyższą lub niższą skalę, takie jak:
- anhedonia;
- nadmierny apetyt lub jego
brak; anoreksja/otyłość;
- zakłócenie snu;
- łysienie psychogenne;
- u kotów zredukowane
znaczenie pazurami i pyszczkiem;
- brudzenie w domu;
- u psów inhibicja;
- agresja obronna.
Jeżeli dostrzegacie podobne
objawy od dłuższego czasu
u swojego pupila, polecam
wybrać się do lekarza weterynarii, aby skontrolować stan
zdrowia. A gdy to będzie niewystarczające, skontaktujcie
się z behawiorystą zwierząt,
by dobrać odpowiednią strategię terapeutyczną w oparciu
o uprzednie badania psa lub
kota.
Justyna Rawska, behawiorysta zwierząt,
instruktor szkolenia (trener) psów
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Poziomo:
3 - jednostka odległości używana w
astronomii
6 - stopień siły wstrząsu ziemi w skali
Richtera
7 - lekkoatleta rzucający kulą
10 - wielokrotne odradzanie się człowieka
po śmierci
11 - pracownik pobierający należności od
płatników w miejscu ich zamieszkania
12 - zgrupowanie przestrzenne lub
powiązanie systemowe mniejszych
obiektów w jeden większy
15 - opakowanie w postaci sztywnej,
przezroczystej wytłoczki z tworzywa
sztucznego
16 - skórzany, pleciony bicz na krótkiej
rękojeści
17 - przednia strona monety lub medalu
18 - bezdźwięczny, cichy głos słyszany tylko
z bliska
Pionowo:
1 - forma władzy ze skorumpowanymi
władcami
2 - pomieszczenie do hodowli i obserwacji
drobnych zwierząt
4 - niepotrzebne, zużyte przedmioty
metalowe, zbierane jako surowiec wtórny
5 - łąka leżąca powyżej górnej granicy
lasów w Karpatach Wschodnich
8 - nieodwodniony torf leczniczy
9 - motyw artystyczny występujący
głównie w sztuce buddyzmu tantrycznego
13 - rozgałęziona wypustka komórki
nerwowej przewodząca impulsy nerwowe
14 - urządzenie do wygładzania wypranej i
wysuszonej bielizny

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - duży, stojący, kilkuramienny świecznik – kandelabr
9 - niewielka chustka z cienkiej tkaniny - apaszka
11 - bardzo ciężka praca fizyczna – krwawica
15 - czasy odbierane jako bardzo odległe - prehistoria
16 - twardy, płaski cukierek – drops
Pionowo:
1 - jednolity blok kamienny – monolit
2 - zwykle niewielka wada – mankament
3 - przedstawiciel firmy podróżujący w celu zdobywania klientów i zamówień - komiwojażer
4 - całość składająca się z części niepasujących do siebie – zlepek
5 - małżeństwo z osobą nieodpowiednią ze względu na pochodzenie lub majątek – mezalians
6 - nieziszczalne marzenie, złudne nadzieje – miraż
7 - chęć popisania się odwagą – brawura
8 - dzielenie czegoś na grupy, kategorie według wybranych
cech – segregacja
10 - imitacja jakiegoś przedmiotu – atrapa
12 - garnek o prostych ścianach z długą rączką – rondel
13 - ogromna posiadłość ziemska należąca do jednej osoby lub
organizacji – latyfundium
14 - obłuda, dwulicowość – hipokryzja
15 - substancja stosowana do impregnacji drewna – pokost
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»»Siatkarkom z Wałbrzycha zabrakło niewiele, by awansować do finału walki o 1 ligę

Kocham sportowe emocje, mecze
na „ostrzu nożna”, gdy ostateczne
rozstrzygnięcie zapada w końcowych
sekundach lub w ostatniej akcji. Tym
razem lokalny patriotyzm każe ukryć
twarz w dłoniach, bo wałbrzyskie
zespoły dotknęła pod siatką spora
dawka pecha.
Juniorzy KPS-u Chełmca na półfinałowy turniej w Jastrzębiu-Zdroju
wybrali się dzięki przepustce wywalczonej u siebie. W ćwierćfinałowych
starciach pokonali 3:0 Feniks Leżajsk
i Bielawiankę Bielawa oraz 3:1 MKS
MDK Warszawa oraz musieli uznać
wyższość Metra Warszawa (2:3).
Zmagania w Jastrzębiu rozpoczę-

li fantastycznie, wygrywając dwa
pierwsze sety z Jokerem Piła 25:14.
Niestety, kolejne trzy partie należały
do rywali. W drugim meczu podopieczni Dariusza Ratajczaka przegrali
z faworyzowanymi gospodarzami
0:3, ale ani myśleli składać broni. W
ostatniej potyczce KPS Chełmiec ograł
3:0 Szamotulanina Szamotuły i musiał
liczyć na wygraną Jastrzębskiego
Węgla z Jokerem w stosunku 3:0 lub
3:1. Na nieszczęście wałbrzyszan gospodarze pokonali ekipę z Piły dopiero
po tie-breaku, co zamknęło mistrzom
Dolnego Śląska drogę do finałów.
O włos od turnieju finałowego
baraży o awans do 1 ligi były za to

Fot. Dominik Hołda

Trudny czas za juniorami KPS-u Chełmca Wałbrzych oraz siatkarkami MKS-u
Chełmca Wodociągi Wałbrzych. Obu
zespołom zabrakło zaledwie jednego wygranego seta, by cieszyć się z
awansu do finałów rozgrywek.

siatkarki MKS-u Chełmca Wodociągi. Ekipa Marka Olczyka zajęła drugie miejsce w grupie III, co zapewniło jej udział w dalszej części sezonu.
Pierwotnie o finał miała zagrać w
Hali Wałbrzyskich Mistrzów, ale
obiekt przeznaczono na schronienie
dla uchodźców z Ukrainy. W trybie
awaryjnym zawody przeniesiono
więc do Legionowa. Chełmiec rozpoczął półfinały z przytupem, wygrywając 3:2 z mocną Legionovią.
Po jednym z najlepszych meczów

w historii klubu, wałbrzyszanki
zaprezentowały słabszą dyspozycję
w starciu z Silesią Volley Mysłowice
(1:3). Ostatniego dnia Chełmiec
bez większych problemów uporał
się z Gedanią Gdańsk (3:0), ale
musiał liczyć na korzystny wynik
w pojedynku Legionovii z Silesią.
Niestety, po raz kolejny zabrakło
nieco szczęścia, bo gospodynie
zwyciężyły 3:0 i wraz z siatkarkami
z Mysłowic mogły świętować awans
do finału baraży. Niestety, kosztem

walecznych wałbrzyszanek. „Zagraliśmy świetny mecz, z którego
możemy być bardzo zadowoleni. Niestety do awansu zabrakło
nam jednego seta. Było to jednak
świetne doświadczenie. Zrobiliśmy
kolejny krok do przodu. W grze
naszego zespołu widać było, że w
stosunku do poprzedniego sezonu,
nasz poziom sportowy wyraźnie się
podniósł” – podsumował postawę
swojej drużyny trener Olczyk.
Dominik Hołda
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Fot. Alfred Frater

»»Derbowy horror dla Górnika

Horror prosto z pudełka
Niesamowita dramaturgia w derbach! Górnik Trans.eu Wałbrzych
pokonał na wyjeździe TBS Śląsk II Wrocław 100:95 po dwóch dogrywkach! Nasi wciąż walczą o rozstawienie z „jedynką” w fazie
play-off!

Derby to dla kibiców prawdziwe święto. Pojedynek z
rywalem zza miedzy rozgrzewa do czerwoności, angażuje
lokalną społeczność. Wygrana
w derbach jest od zawsze
prestiżowa, ważniejsza, stawiana wyżej od pozostałych
triumfów. Zdarza się jednak, że

derby przypominają niechcianą
meblościankę, którą wynosimy
z salonu, bo jej przestarzałość
nie współgra z nową kanapą.
Derby Górnika ze Śląskiem
we Wrocławiu nie potrafiły znaleźć swojego miejsca
w kalendarzu. Mówiło się o
niedzielnym terminie, ale ten

był nie w smak biało-niebieskim, którzy w perspektywie
kolejnych sześciu dni mają
w planach dwie arcyważne
ligowe potyczki. Derby upchano więc w środku tygodnia,
trochę tak jak upycha się na
dnie pudła znoszone, wyblakłe
lub przymałe już t-shirty. Jakby

tego było mało, transmisja z
derbów okazała się klopsem.
Pierwotnie spotkanie widniało
na kanale YouTube Polskiego
Związku Koszykówki, ale w
enigmatycznych okolicznościach transmisję w ogólnodostępnej platformie odwołano.
Mecz trafił w internetowe cze-

luści rosyjskiego portalu Instat,
czyli tam, gdzie ukazywały
się kolejne ligowe pojedynki
na początku sezonu. Do tego
mówimy przecież o derbach
z długą historią, rozgrywaną
przed laty w błyskach fleszy.
Dziś Górnik spotyka na ligowym szlaku ledwie drugi garnitur Śląska, w niższej lidze i
w nadgryzionym zębem czasu
prastarym obiekcie.
Okazało się, że derby nie
czują się najlepiej gdzieś na
dnie pudła, na dolnej półce,
w zakurzonej szafie. Wciąż
bowiem żyją w pamięci wałbrzyskich kibiców, którzy licznie
– pomimo środy w kalendarzu
– stawili się w stolicy Dolnego
Śląska. Koszykarze dokonali
przed nimi popularnego dziś
w młodzieżowym środowisku
„unboxingu”, czyli rozpakowywania zawartości z pudła.
Jakże wspaniała to była zawartość! Stare łachy okazały
się trendy. Górnicy wygrali po
dwóch dogrywkach, chociaż
niemal za burtą byli już pod
koniec czwartej kwarty. Wtedy
z dystansu na trzy sekundy
przed końcową syreną trafił
na remis Krzysztof Jakóbczyk,
wcześniej pudłujący na potęgę (1/7 z gry). W pierwszej
dogrywce Górnicy już podnosili ręce w geście zwycięstwa,
gdy Kacper Gordon przebiegł
całe boisko i kilka metrów od
obręczy wypuścił piłkę z rąk.
Ta równo z syreną znalazła się
w koszu, zapewniając WKS-owi wyrównanie. W drugiej

dogrywce trwała wymiana
cios za cios, ale to bardziej doświadczeni Górnicy zatrzymali
grający okrojoną, siedmioosobową rotacją Śląsk. Koszykarski horror z pudełka dla gości!

Okazało się, że derby
nie czują się najlepiej
gdzieś na dnie pudła,
na dolnej półce, w zakurzonej szafie
Zwycięstwo w hali przy ul.
Mieszczańskiej jest niezwykle
cenne w kontekście środowego meczu z Rawlplugiem
Sokołem Łańcut (30.03, Aqua-Zdrój, 19:00). Nasi zajmują
drugie miejsce w stawce i w
starciu z Sokołem być może,
na dwie kolejki przed finiszem
rundy zasadniczej, zagrają
o fotel lidera Suzuki 1 Ligi.
Pole position będzie miało
niebagatelne znaczenie w
play-off, bo zapewni przewagę własnego parkietu w
ewentualnym piątym meczu.
Zapraszamy na to szalenie
ciekawie zapowiadające się
starcie i wspieranie Górników
gorącym dopingiem!
TBS Śląsk II Wrocław –
Górnik Trans.eu Wałbrzych
95:100 (13:17, 21:22, 27:21,
18:19, dog. 10:10, dog. 6:11)
Górnik Trans.eu: Dymała
29, Pabian 18, Niedźwiedzki
13, Ratajczak 10, Jakóbczyk
10, Durski 9, Malesa 6, Kruszczyński 3, Cechniak 2.
Dominik Hołda

Oni zagrają dla Ukrainy
Wojna w Ukrainie nie
ustaje. Nasi wschodni sąsiedzi wciąż uciekają przed
rosyjską agresją. W Polsce
znalazło się już ponad dwa
miliony uchodźców. Kilka
tysięcy z nich dotarło do
naszego regionu. Wałbrzyszanie udzielają pomocy,
praktycznie codziennie słyszymy o nowych inicjatywach i zbiórkach. Wsparcie
dla obywatelek i obywateli

Ukrainy płynie od organizacji
samorządowych, pozarządowych, klubów sportowych,
prywatnych firm, ale także
zwykłych ludzi.
W wyjątkowym meczu
charytatywnym, zatytułowanym „Make basketball,
not war” (z ang. „Uprawiaj
koszykówkę, nie wojnę”)
zagrają koszykarze pierwszoligowego Górnika, którzy w weekend 9-10 kwiet-

nia pauzują w rozgrywkach.
Naprzeciw biało-niebieskich
pojawi się Drużyna Gwiazd,
w której zobaczymy między
innymi Macieja Zielińskiego,
Jarosława Zyskowskiego
i Łukasza Wiśniewskiego,
czyli byłych reprezentantów
Polski. Obok nich organizatorzy zapowiedzieli występ
Eweliny Kobryn, jednej z
najlepszych polskich koszykarek w historii oraz

Agnieszki Szott, byłej reprezentantki kraju w baskecie
5x5 oraz 3x3. Słyszeliśmy
także o uczestnictwie rapera Nullo, wychowanka
koszykarskiego Górnika.
Do meczu pozostało jeszcze trochę czasu. Szukajcie szczegółów w mediach
społecznościowych koszykarskiego Górnika Trans.eu
Wałbrzych.
Dominik Hołda

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Już 10 kwietnia w Aqua-Zdroju odbędzie się mecz charytatywny, z którego
dochód będzie przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy. Na parkiecie koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych zmierzą się z Drużyną Gwiazd.
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Grażyna Kulesza-Szypulska

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

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

III. Kara
się poprawi), „Wypuszczę cię,
kiedy mi się zechce”.... itp. itd.
Rodzice repertuar uzasadnień
mieli niewyczerpany.
Bo największym koszmarem było siedzenie w domu,
podczas gdy inni byli na podwórku. Utrata wolności zwykle procentowała na dłuższy
czas. Nie rozrabialiśmy aż do
następnego razu. Ale były też
przypadki, kiedy areszt domowy nie skutkował na długo.
» Podwórko przy Ogińskiego 14-22. Grażynka z bratem i kuzynami, sierpień 1965 roku
W rzędzie moich kamienic
na Ogińskiego mieszkało rodzeństwo Janek i Janka. Mówili o związków zawodowych. Zaczęli więc zwiewać z lekcji i chodzić
sobie, że są bliźniakami dwujajowymi. Nie kumaliśmy długo, o na wagary. Czasami podsłuchiwaliśmy jak w krzakach opowiaco z tymi jajami chodzi. Ale nie o jajach będzie tu mowa.
dali, gdzie byli. A to w kinie „Apollo” na przedpołudniowym
Rodzeństwo było od nas sporo starsze, tak ze cztery lata, seansie, a to w ruinach Mauzoleum, na Dworcu Głównym, a
co w wieku dziecięcym i młodości wstępnej było praktycznie to nawet w Szczawnie-Zdroju, sąsiadującym z Wałbrzychem
przepaścią. Kiedy ja miałam lat 10 i byłam na etapie jeszcze uzdrowisku. Oczywiście po pewnym czasie rodzice dowiedzieli
dzieciństwa, oni już po czternaście i dojrzewali. I sprawiali swym się o opuszczaniu lekcji i oczywiście bez posiedzenia sądu wystarym sporo kłopotów.
dali wyrok w postaci ograniczenia wolności.
Rodzeństwu w pewnym momencie przestała podobać się
Tak dwa razy było. Nie poskutkowało. Rodzeństwo dwuszkoła. No, nie sam budynek, bo to rzecz gustu, ale szkoła jako jajowe czmychnęło autobusem komunikacji miejskiej do
instytucja. Janek przy poparciu Janki stwierdził, iż szkoła poprzez najodleglejszej dzielnicy. Tym razem sprawa rypła się jeszcze
nakazy i zakazy ogranicza wolność. Taki początek wolnych tego samego dnia. Ojciec został wysłany w delegację do

Fot. użyczone (archiwum autorki)

Niektórym wydaje się, że największym koszmarem dzieciństwa są kary. Wszak wychowanie polega na wskazywaniu co
dobre, zasługujące na nagrody i co złe, zasługujące na ukaranie.
Dziecko oczywiście uważa karanie za zło najgorsze, rodzic – za
zło typu mniejszego. Lepiej dziecko ukarać, żeby zawczasu
zrozumiało, że tak nie wolno i już.
Podstawową karą w każdym społeczeństwie jest ograniczenie wolności. Zwykle decyzję, na ile i w jakim więzieniu
winowajca będzie osadzony i ograniczony, podejmuje sąd.
Taki sprawiedliwy, z ławą przysięgłych – jeśli jest to w obcych
krajach lub z ławnikami – jeśli jest to w naszym kraju. I nawet
najgorsi przestępcy mają u swego boku adwokata, który ich
broni. Czasami jest to adwokat z urzędu i jedynie udaje, ale
nigdy taki złodziej nie siedzi na sali rozpraw sam. Tak bowiem
ma wyglądać sprawiedliwość.
Oczywiście bandzior, chuligan, szumowina na pomoc liczyć
może. Ale nie dziecko. Przynajmniej w latach sześćdziesiątych
minionego stulecia. Dziecko karane było bez sądu, bez adwokata i bez ławników. Najczęściej stosowano wobec niego najwyższy wymiar kary – czyli karę bezwzględnego pozbawienia
wolności, czyli zakaz opuszczania mieszkania, czyli tak zwany
„szlaban”. Bardzo często nie podawano daty zakończenia
pobytu w więzieniu, co już było szczytem niesprawiedliwości.
Taki łotr wiedział, czy będzie kiblował pięć lat, czy dziesięć.
A dziecko? Słyszało najczęściej teksty: „Jak zrozumiesz, że
zrobiłeś źle”, „ Aż mi cholera minie” (znaczy się humor mamie
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drugiej siedziby jego zakładu pracy. W autobusie linii „nie
pamiętam” spotkał rodzone dzieci. Rozkazał natychmiastowy
odwrót do domu. „A w domu to ja wam pokażę!” - ryknął na
cały autobus, który go poparł. Oczywiście za dziećmi nikt się
nie wstawił. Nikt nie rozpoczął pedagogiczno-psychologicznego śledztwa wyjaśniającego, dlaczego uczniom szkoła się
nie podoba. Szkoła nie była bowiem od podobania się, tylko
od uczenia się w niej.
Bliźniaki na chatę wróciły i z niepokojem czekały na ojca. Ten
wrócił punktualnie. Spokojnie zjadł obiad. Zapalił papierosa.
Wstał od stołu. Wziął klucze od piwnicy.
- Idziemy – rozkazał potomstwu.
Te spokojnie zeszło z parteru, gdzie mieszkało, do piwnicy.
Nie takiej znowu zwykłej.

Janek przy poparciu Janki
stwierdził, iż szkoła poprzez
nakazy i zakazy ogranicza
wolność – taki początek
wolnych związków
zawodowych
Rząd kamienic wybudowano przed wojną. Drugą wojną
światową. Do tego już za czasów Hitlera, bo miasto ongiś
leżało w granicach III Rzeszy. Pan z wąsikiem, jak wszystkim
wiadomo, całe swoje życie i całe swoje państwo sposobił do
wojny. Powstające za jego czasów budynki mieszkalne miały
również zapewnić ludności bezpieczeństwo w przypadku
ataku militarnego. Z powietrza i z ziemi rzecz jasna. Piwnica
zatem nie była piwnicą w sensie pierwotnym. Była schronem
wykorzystywanym w czasie pokoju jako miejsce magazynowania węgla, którym ogrzewano mieszkania i ziemniaków,
które zjadano zimą. Do każdego z mieszkań należały więc
dwa pomieszczenia.

» Grażynka z bratem na hipodromie w Książu, 1967 rok
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Rodzic przytaknął. Zszedł na
dół, otworzył znajdujący się w
pohitlerowskim bunkrze kibel,
wyprowadził po kolei swoje
potomstwo i ponownie zamknął
razem z węglem
Ojciec zaprowadził swoje dzieci do tego z węglem. Otworzył
kłódkę. W środku zapalił świeczkę, gdyż prąd był tylko na korytarzu. Wiadomo, zaciemnienie.
- Do środka – syknął ostro.
Nieświadome niczego małolaty posłusznie weszły. I w tym
momencie ojciec zamknął drzwi, przez skobel szybko przełożył
kłódkę, przekręcił klucz i ponownie ostro komunikując:
- Nie podoba się wam szkoła? To może piwnica wam się
spodoba – zostawił dzieci w towarzystwie węgla.
Nie wiadomo kiedy Janek i Janka zorientowali się, że żarty się
skończyły. My też byliśmy nieświadomi niczego do momentu,
kiedy nad podwórkiem zapadł zmrok, a ze schronu zaczęły
rozlegać się koszmarne wrzaski:
- Ratunku! Pomocy!
Społeczeństwo zareagowało. Otworzyły się okna. W nich
pojawiły się mamy i tatusiowie, wszak pod wieczór to było.
Zewsząd rozlegały się głośne pytania:
- Rety, kto krzyczy? Widzisz kogoś? Skąd to wołanie?
Mieszkający na parterze wybiegli na podwórko. Niektóre
panie w wałkach na głowie, inne w podomkach zwanych szlafrokiem, panowie w przydeptanych kapciach i podkoszulkach.
Szybko zlokalizowano miejsce wrzasku.
Wołanie o pomoc wydobywało się z małego otworu piwnicznego, którym wrzucano węgiel:
- Ludzie! Pomóżcie! Ratunku! Rety!
Jeden z sąsiadów pobiegł po łom, by dobrać się do zabitego
gwoździami otworu. Drugi wrzeszcząc zawołał:

» Ulica Ogińskiego nr 14 i 16, 2011 rok

- Odwagi człowieku! Odwagi! Pomoc nadciąga! Spokojnie!
Trzeci zapytał tłum w oknach:
- Czyja to piwnica? Dawać klucze!
I wtedy w drzwiach do klatki schodowej pojawił się ojciec
bliźniaków:
- Moja piwnica i moi więźniowie.
Sąsiadowi łom wypadł z ręki. Reszta otworzyła usta, a oczy
wyszły z orbit. Wszyscy pytali bez słów „O co chodzi?”.
Ojciec opuścił bezradnie ręce:
- Szkoła im się nie podoba. Uczyć się nie chcą. Na wagary chodzą. Na Mauzoleum byli. Na dworcu głównym
też. Chcieli do Kłodzka nawet jechać. Siedzieli za karę
w domu. Nie dostawali budyniu. Nie dawałem na kino.
Bez skutku. Może jak posiedzą w piwnicy, to czegoś się
nauczą.
Sąsiedzi pokiwali głową na znak, że rozumieją.
- Srać nam się chce! - rozległ się głos ze schronu.
- Idź pan i wyprowadź do sracza, bo węgiel zanieczyszczą –
zwrócił uwagę sąsiad w przydeptanych kapciach.
Rodzic przytaknął. Zszedł na dół, otworzył znajdujący się w
pohitlerowskim bunkrze kibel, wyprowadził po kolei swoje
potomstwo i ponownie zamknął razem z węglem.
Jak długo trwała cała koszmarna akcja, o której mówiono
jeszcze dłużej, nie pamiętam. Pierwsze ugięły się, pełniące
wartę w oknach, mamy:
- Panie sąsiedzie, wypuść pan te dzieci. Już dostały za swoje
– rozlegało się z każdego piętra.
Potem delikatnie uwolnienie zaproponowali ojcowie:
- Panie, też bym swojemu przyłożył za wagary, bo teraz to
młodzi mają wszystko i nie uszanują. My nie mogliśmy się uczyć,
bo wojna była, a teraz nie chce im się uczyć. Lenie i nieroby. Ale
może już wystarczy tej piwnicy...
Najbardziej całą sytuację przeżywało jednak podwórkowe młode pokolenie. Każdy coś na sumieniu miał. I
każdy obawiał się, że jego starzy mogą wziąć wzór z
ojca Janka i Janki. I mogli zamknąć każdego w piwnicy.
I do tego nie tej z węglem, ale tej z kartoflami, a tam
chodziły szczury! Siedzieliśmy więc koszmarnie wystraszeni w swych mieszkaniach nadsłuchując wydarzeń z
podwórka.
Kiedy na bezchmurnym niebie pojawiły się gwiazdy, z otworu piwnicznego rozległ się płacz. Taki zwykły, normalny płacz
ściskający za serce:
- Tatusiu, już nie będziemy chodzić na wagary... Wypuść
nas.... Będziemy się uczyć....
Ojciec odetchnął. Właśnie osiągnął cel. Wyprowadził potomstwo z piwnicy. Sąsiedzi rozeszli się do domów. Sąsiadki
zamknęły okna. Przez dwa tygodnie podwórko miało temat do
dialogu międzysąsiedzkiego.
Janek i Janka na wagary już nie chodzili. Skończyli sławne
liceum, sławne uczelnie wyższe w jeszcze większym mieście,
żyli długo, szczęśliwie i bogato. I wcale nie koszmarnie.
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IV. Dziecko
Kolejnym podstawowym koszmarem dzieciństwa było oczywiście dziecko. Bo, albo ono jest koszmarem dla otoczenia,
albo otoczenie dla niego. W każdym razie jest koszmarne. Zaś
koszmar się powiększa, jeśli w otoczenie dziecka wkracza dorosły, zwany jego rodzicem lub człowiek nieco młodszy zwany
starszym rodzeństwem. O roli starszego rodzeństwa jeszcze
sobie kiedyś pogadamy, dziś będzie o koloniach letnich.
Kolonie letnie były to w zamierzchłych latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych miejsca, do których w miesiącach letnich
zsyłano dzieci w wieku 7-15 lat. Oczywiście dzieciom wmawiano, że to dla ich zdrowia, że zmiana klimatu z takiego na
przykład zadymionego wałbrzyskiego na nadmorski, że nowi
koledzy, nowe znajomości… Nie powiem, początkowo kupowaliśmy ten kit. Ale wraz z wiekiem zrozumieliśmy, że nasze
wyjazdy na kolonie miały zupełnie inną przyczynę. Świadomość
podstawowego celu oddawania nas w obce ręce przypadkowych wychowawców i wysyłania w obce strony, uzyskaliśmy
w momencie, kiedy czasami dopuszczano nas do dyskusji w
krzakach, do których nie sięgała lornetka pani Heni. I, o dziwo,
stało się to pewnego październikowego dnia, tuż po dwunastej.
Był to czas, kiedy powoli nasze potrzeby ulegały jesiennej
hibernacji. Takiej częściowej, bo za zimno i za mokro było już
na dłuższe przesiadywanie na podwórku, ale nie na tyle, by w
nieco suchsze dni nie wyrwać się z domu. Byliśmy już poważnymi ludźmi 9+, bo maluchy niestety siedziały w domu. Jeśli
pod słynnymi krzakami nie było starszych, takich 15+, przesiadywaliśmy tam marząc o jak najszybszym dorośnięciu do wieku
legalnego pobytu w owym ustronnym miejscu. Wyglądało to
mniej więcej tak.
Lekcje w szkole kończyliśmy między jedenastą a dwunastą.
Szybko wracaliśmy do domu, szybko jedliśmy drugie śniadanie,
szybko wybiegaliśmy na podwórko i szybko zajmowaliśmy
miejsce w krzakach. Szybko wymienialiśmy bieżące informacje,
bo w każdej chwili mogli nadejść starsi. Ci się z nami nie patyczkowali. Wkraczali z groźną miną i syczeli pod nosem „Won!”.
Tego jednak dnia, kiedy kłóciliśmy się o smoka wawelskiego i
pochodzenie jego ognia (czy rozpala go codziennie, czy raz na
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» Małe dzieci płaczą... Grażynka w swym łóżeczku
zabezpieczonym siatką – mieszkanie przy Ogińskiego,
luty 1960 roku

jakiś czas oraz skąd bierze opał; ja obstawiałam, że pali węglem
z Zabrza, ale koleżanka – lokalna patriotka – twierdziła, że z
Wałbrzycha, bo tu najlepszy), tego właśnie dnia pod krzaki
weszła Jadźka.
Jadźka była jedynaczką. Bogatą jedynaczką. I mądra była.
Właśnie zaczęła naukę w najsłynniejszym liceum, które znajdowało się blisko naszego podwórka. Mówiono, że jest wyjątkowo zdolna i zostanie nauczycielem.

Wszystko zaczęło się od kolonii
letnich, bo starzy wymyślili
je po to, żeby pozbyć się
rodzonych dzieci przynajmniej
raz do roku na trzy tygodnie
Na widok prymuski poderwaliśmy się ze starych konarów
leżących na ziemi. Zaraz usłyszymy znane słowo „Won”...
Tymczasem...
- Siedźcie spokojnie małolaty.... - rzekła dziewczyna spokojnym głosem.
Z kieszeni wyciągnęła papierosa marki „Klubowe” i pudełko
zapałek. Podejrzana sprawa. Według naszych informacji i obserwacji Jadźka nie paliła.
- Co, dziwicie się, że palę... niedługo zacznę pić...
Dziś powiedzielibyśmy, że dziewczyna ma depresję. Jako że
w latach sześćdziesiątych, a nawet siedemdziesiątych, nikt nie
znał takiego słowa, zapytaliśmy wprost:
- A co się stało?
I starsza koleżanka z podwórka rozpoczęła swą opowieść...
Wszystko zaczęło się od kolonii letnich. Starzy wymyślili je po
to, żeby pozbyć się rodzonych dzieci przynajmniej raz do roku
na trzy tygodnie.
- Czy zauważyliście, że rodzeństwa zawsze jadą na kolonie
w tym samym terminie? Nigdy nie jest tak, żeby jedno poje» Kolonia Letnia Kopalni Węgla
Kamiennego „Wałbrzych” w Przytoku
koło Zielonej Góry, lipiec 1969 roku

chało na pierwszy turnus, a drugie na trzeci? - oświeciła nas
mądrzejsza od nas.
Zgadzało się. Na koloniach było bardzo dużo rodzeństw. Jedno w najstarszej grupie, drugie w średniej, a trzecie w najmłodszej. Obserwacje z następnych lat teorię Jadźki potwierdziły.
- Marzeniem wszystkich starych jest doczekanie sytuacji,
w której będą mogli wysłać dzieciaki na kolonie. Czy was się
kiedyś pytali, czy chcecie na te kolonie jechać?
Kolejny strzał w dziesiątkę. Nikt się nie pytał. Uzyskiwaliśmy
tylko informacje, kiedy jedziemy.
- A wiecie, co starzy robią, kiedy pozbywają się dzieci? Jasne,
że nie wiecie, bo nie ma was w domu! A oni robią inne dzieci!
W tym momencie spojrzeliśmy na siebie z konsternacją. Nie
kumaliśmy. Nie zajarzyliśmy. Nasze twarze patrzyły pytająco.
- A wy w ogóle wiecie, skąd biorą się dzieci?
To było pytanie z gatunku trudnych. Przyznać się do niewiedzy? Skłamać, że się wie? A może plotki o tym, że bocian nie
istnieje, są prawdziwe?
Jadźka zaciągnęła się mocno „klubowym”. Będąc na ostrym
nikotynowym haju kontynuowała.
- W lipcu wysłali mnie na ostatnie kolonie, bo właśnie skończyłam „podstawówkę”. Nawet forsy dali mi więcej, że niby z
okazji dostania się do liceum, taka nagroda... No to pojechałam.
Oczywiście, że nad morze, jak każdy z tego miasta. Nawet nieźle
było. Człowiek był już w najstarszej grupie, to i prawa miał większe. Jak zawsze współczułam dziewczynom, co to z młodszym
rodzeństwem były wysyłane. Przylatywał taki smarkacz o każdej
porze dnia i nocy i jęczał, że do domu tęskni, że skarpetki zgubił,
że jedzenie niedobre. Przerąbane mają tacy starsi. Mnie fajnie
było. Żadnych sreli i bachorków.
No tak, takiej to dobrze. Tymczasem nawet my, małolaty
9+ mieliśmy już przerąbane. Każdy miał młodsze rodzeństwo.
- A tymczasem moi starzy w tym samym czasie balowali. Łazili
po dansingach, pili i kochali się. Wszystko robili bardzo głośno.

KOSZMARY MEGO DZIECIŃSTWA

Ewka, wiecie, ta od taksówkarza mi powiedziała, że krzyki to
nawet w nocy było słychać... Jednym słowem:
„Jedzą, piją, lulki palą,
Tańce, hulanki, swawole.
Ledwo karczmy nie rozwalą,
Cha, cha, chi, chi, hejże hola!”*
Coś mi zaświtało w głowie. Rzeczywiście, to było w lipcu...
Praktycznie wszystkie okna były otwarte, bo panował upał.
Kiedy mijała dwudziesta druga i wszystkie dzieci leżały już
w łóżkach, a księżyc zerkał przez okna, usłyszeć można było
rozmowy sąsiadów. Oczywiście, że podsłuchiwałam. Właściwie nie podsłuchiwałam. Po prostu – słyszałam. Ale pewnej
nocy rozległ się krzyk. Tak, rzeczywiście była to mama Jadźki.
Podbiegłam do okna. Wychyliłam się. Z okna kuchni wyglądał
tato.
- Do łóżka! - krzyknął widząc mnie.
Zsunęłam się pod parapet. Mnie widać nie było, ale krzyki
słyszałam. Najdziwniejsze było jednak to, że tato się śmiał, inni
siedzący w oknach też. Wreszcie ktoś krzyknął:
- Sąsiedzie! Nie tak głośno! Inni zazdroszczą!
Krzyki na moment ustały.
- To do roboty sąsiedzi! Życie jest piękne! - usłyszałam głos
ojca Jadźki.
Ten przerażający krzyk ma być piękny? Trudno dziecku zrozumieć dorosłych.
Następnego dnia na podwórku panował wesoły nastrój. Nie z
powodu dzieci, oj nie. Z powodu rodziców córki przebywającej
na koloniach. Dorośli uśmiechali się, komentowali i rzeczywiście
niektórzy zazdrościli. Córki na koloniach. Bo jak się okazało,
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każdy rodzic marzył o czasach, kiedy wreszcie wyśle swoje
dzieci na kolonie.
- I co z tego? - zapytaliśmy starszą koleżankę z krzaków.
- No co, wiadomo, dziecko z tego będzie.
Z tych krzyków?

Następnego dnia na podwórku
panował wesoły nastrój, ale
nie z powodu dzieci, oj nie.
Z powodu rodziców córki
przebywającej na koloniach
- Bachor urodzi się w kwietniu. Dokładnie w dziewięć miesięcy po moim pobycie na koloniach. Będę starszą siostrą...
Jadźka przydeptała wypalonego papierosa. W oczach miała
łzy.
- To da się przeżyć... - zaczęliśmy ją pocieszać. - Najgorsze są
pieluchy, bo śmierdzą. Ale jak wyrośnie z nich, to da się żyć...
- Trzeba tylko takiego srela pilnować, by sam nigdzie nie
chodził...
- Żeby nie zeżarł czegoś nieodpowiedniego, takiego mydła
na przykład...
- Jak starzy wychodzą z domu, to trzeba go położyć spać...
- Bujać kołyską lub wózkiem...
- Na spacery z nim wychodzić...

» Nowe Miasto zimą 2007 roku.... w tle hałda szybu Krakus

- Karmić łyżeczką...
- Dzielić się zabawkami...
- Schować książki i zeszyty, by nie zniszczył...
- Ale da się przeżyć, da się...
Jadźka spojrzała na nas z przerażeniem i strachem w oczach.
Szybko wybiegła spod krzaków.
Od tamtej pory na kolonie jeździłam pełna strachu i niepokoju. Zwłaszcza, że razem ze mną zaczął jeździć mój brat. Po
każdym powrocie obserwowałam mamę, czy nagle nie tyje.
Oddychałam swobodnie dopiero po jakichś sześciu miesiącach.
Nie na długo. Potem były kolejne wakacje i kolejny wyjazd na
kolonie. Koszmar trwał.
* Adam Mickiewicz – „Pani Twardowska”
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