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Czy wiesz, że…
ła się na terenie starej zajezdni autobusowej
przy ulicy Armii Krajowej. W 1939 r. Huta
„Karol” pozbyła się obiektów na Starym
Zdroju i przekazała je na szkołę zawodową
oraz zajezdnię taboru komunikacji miejskiej.
Po wojnie długo funkcjonowała pod nazwą
Huta „Karol”, potem przemianowana została
na Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Urządzeń
Górniczych, przedsiębiorstwo „WAMAG”,
zlikwidowane w 2016 roku.

Czytaj str. 11

Tylko u nas 36 stron!

Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Możecie też każdy numer
naszego dwutygodnika ściągnąć on-line w formacie PDF.
Do bezpłatnego pobierania
wydania na swoje urządzenia
mobilne zachęcamy ze strony
www.wieszco.pl.

Jak zawsze trafiamy w punkt

Redakcja

Spełniamy wasze oczekiwania Szanowni Czytelnicy oraz – co tu dużo gadać – trafiamy
w sedno z naszymi tematami. Tak przynajmniej nas przekonujecie w licznych mailach i
telefonach. Hitem ostatnich tygodni stały się „Koszmary mego dzieciństwa”, czyli cykl
opowiadań Grażyny Kuleszy-Szypulskiej.
ko autorka potrafi przenieść
każdego w wesołe lata 60. i 70.
ubiegłego wieku, by podzielić
się swoimi „koszmarami” z
dzieciństwa i nie tylko.
Jeśli jesteście po lekturze
kilku opowiadań, zachęcamy,
byście podzielili się z nami

swoimi opiniami na temat
rzeczywistości opisywanej
przez Grażynę Kuleszę-Szypulską. Możecie być pewni, że
wszystkie maile przekażemy
autorce. Może uda stworzyć
się pewną interakcję na linii
literatka-czytelnicy?! To byłoby

dopiero coś! Zresztą możecie
do nas pisać w każdej sprawie. Na maile czekamy pod
doskonale każdemu znanym
adresem poczty internetowej:
redakcja@wieszco.pl.
W tym tygodniu jak zwykle
zasypujemy was porcją nie-
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Grażyna Kulesza-Szypulska

Koszmary mego dzieciństwa

szablonowych treści, których
powinno starczyć na dozowanie przez kilka dni. Tyle
jest u nas do czytania na 36
stronach. Gazetę w formie
papierowej znajdziecie w jednym z 500 punktów kolportażu rozsianych na terenie całej
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Pasjonujące
historie wspiera

czyli dawno temu na Nowym Mieście...

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

VII. Pojedynek

Przyznaję się – byłam koszmarna.
Na początku i już potem na zawsze – z wyglądu. Natura
i rodzice wyposażyli mnie w, nazwijmy to, dobrze wyposażoną sylwetkę. Najpierw miałam na czym siedzieć, a potem
wyrosło coś, czym mogłam głęboko oddychać. W każdym
razie na podwórku wśród mniej więcej rówieśników wyróżniałam się. Zośka była co prawda wyższa, ale znacznie
chudsza. Kiedy kłóciłyśmy się, krzyczałam do niej „Chudzielec
na widelec”, a ona odwzajemniała się tekstem „A grubasy
na łyżkę!”.
W każdym razie kawał baby było ze mnie i zdarzało mi się
to wykorzystywać w koszmarny sposób. Przekonali się o tym
faceci mego dzieciństwa.
Przez dłuższy czas, jak każde chyba dziecko, zupełnie nie
rozumiałam, po co po świecie chodzą osoby płci drugiej.
Oczywiście z wyjątkiem taty. On był potrzebny, by pracować
i przynosić pieniądze. Ale już zupełnie nie rozumiałam roli
mego brata, ani paru starszych chłopaków z podwórka, którzy
z trzepaka robili „bramkę” i kopali piłkę. Oczywiście zajmowali
wówczas część podwórka i mieliśmy ograniczony teren do zabawy. Przez pewien czas nie bardzo rozumiałam, jaki jest sens
zabawy w „wojnę”. Dopiero kiedy w moje życie i serce wkroczył
dobry wódz Apaczów Winnetou, dopuściłam możliwość, iż ta
zabawa ma jakiś sens. Zwłaszcza, że w książkach Karola Maya

» Budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Piłsudskiego (Świerczewskiego) 100, stan na 2007 rok

oraz filmach produkcji zachodnioniemiecko-włosko-francuskojugosłowiańskiej kobiety też były.
W podwórkowych, a potem szkolnych kontaktach między
dwoma płciami, odgrywałam znaczącą rolę. W związku z
tym, że chłopaki rzucali się do nas z łapami i wszystko chcieli
załatwiać po męsku, stawałam zawsze w obronie własnej płci
wrzeszcząc „Czego? Won stąd!”. Na mój widok odchodzili.
Właśnie załatwianie sprawy po męsku… Z reguły polegało to
na praniu się po mord… buzi lub uprawianiu zapasów w połą-

Fot. użyczone (archiwum autorki)

Pewnie są jeszcze tacy, którzy
nie znają opowieści sprzed lat
z wałbrzyskiej dzielnicy Nowe
Miasto. Na szczęście dziś mogą
kolejny raz nadrobić zaległości,
bo publikujemy 7 i 8 odcinek
cyklu. Już po kilku zdaniach
zorientujecie się może jak szyb-

RYS: Marcin Skoczek

Red
Rubryka powstaje we współpracy z Biblioteką pod Atlantami

Fot. użyczone („Wałbrzych = Waldenburg: dwie epoki – jedna historia”, 2016)

Huta „Karol” mieściła się gdzie indziej na
początku swojej działalności? W latach 18201821 Karol Georg Treutler, radca królewski,
na miejscu dawnego młyna w Starym Zdroju,
założył odlewnię żeliwa. Były to początki Huty
„Karol” (Karlshutte). Wokół niewielkiej odlewni zaczęła rozwijać się fabryka wytwarzająca
drobne urządzenia. Na początku produkowano w niej garnki. Z czasem rozbudowano ją
i przekształcono w duży zakład produkujący
urządzenia i maszyny dla górnictwa. Pierwsza
odlewnia żeliwa (potem Huta „Karol”) mieści-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

czeniu z judo. Karate i innych MMA jeszcze nie znano. Wszystko
odbywało się zgodnie z przepisami, które ktoś kiedyś ustanowił,
a oparł je na zasadach sportowych. Bo na sporcie to wiadomo,
każdy się zna. A więc dwóch skłóconych chłopaków wyznaczało
sobie czas pojedynku, który miał rozsądzić, kto ma rację. Najczęstszym terminem był czas „po lekcjach”. Nasza szkoła, Szkoła
Podstawowa nr 4, stała przy głównej ulicy Nowego Miasta,
Świerczewskiego. Od tej ulicy niczym odnogi rozchodziły się
inne, mniejsze uliczki. Ulica Bogusławskiego biegła w stronę

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.

Na budowie obwodnicy Wałbrzycha obecnie
trwają prace w kluczowym miejscu budowy
– nad zabytkową Lisią Sztolnią, która dla
wykonawcy, a więc firmy Budimex, jest nie
lada wyzwaniem.

- Szykujemy specjalny projekt sarkofagu, który będzie
miał za zadanie chronić ten
wyjątkowy zabytek i zabez-

pieczyć go przed ewentualnymi uszkodzeniami w
trakcie eksploatacji obwodnicy. W najbliższym czasie

prawdopodobnie wyłączymy kilkudziesięciometrowy
fragment ulicy Chrobrego
z ruchu, ponieważ prace w
tym miejscu mogą potrwać
do jesieni. Natomiast obwodnicę chcemy oddać do
użytkowania jeszcze w lipcu
na całym odcinku aż do placu Grunwaldzkiego – informuje prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej.

Zamknięty może zostać
fragment ul. Chrobrego, gdzie
kiedyś znajdował się tzw. Separator, a obok stał budynek dawnego PTHW. I właśnie tutaj w
okolicy znajduje się Lisia Sztolnia. Dodajmy, że jest to obiekt
objęty ochroną konserwatora
zabytków i dlatego inwestor
musi zadbać, by nie został zniszczony ani zdewastowany.
SCB

musieli trafić do polskich
szkół. Tylko skąd wziąć
komputery?

» Akcja „Laptop na start” zakończyła
się sporym sukcesem

Fot. użyczone (Budimex)

Obwodnicą już w lipcu
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może są zepsute lub coś w
nich drobnego szwankuje
i żebyście nam je oddali.

Fot. Ryszard Burdek/www.shutterstock.com

Sprezentowaliście nam 14 komputerów, a ludzie
z Serwisowni WW usiedli do ich naprawy i tak
udało się postawić na nogi aż 9 urządzeń

Zebraliśmy laptopy
Uważajcie, bo będziemy się trochę chwalić i dziękować, że wzięliście udział w naszej akcji „Laptop na start”. Naszej, czyli gazety
WieszCo, firmy komputerowej Serwisownia WW i miasta Wałbrzych.
Dzięki wam zebraliśmy i naprawiliśmy 9 laptopów, które trafią do
najbardziej potrzebujących dzieci z Ukrainy.

Długo myśleliśmy nad
tym, jak pomóc dzieciom
uciekającym wraz z mat-

kami z ogarniętej wojną
Ukrainy. I tak wpadliśmy na
pomysł, żeby sprezentować

im używane komputery osobiste, bo przecież wcześniej
czy później uczniowie będą

Wtedy zwróciliśmy się do
was, Szanowni Czytelnicy, z
prośbą o pomoc. Ogłosiliśmy akcję „Laptop na start”.
Wciągnęliśmy w nią firmę
komputerową Serwisownia
WW oraz miasto Wałbrzych.
Zadeklarowaliśmy, że każde przyniesione urządzenie spróbujemy naprawić,
a potem gotowe do pracy przekazać urzędnikom,
którzy już będą wiedzieć
najlepiej, komu laptopy
są najbardziej potrzebne.
Czyli do których szkół trafią
i konkretnie jacy uczniowie
z Ukrainy mogliby z nich
korzystać. Co najważniejsze,
wszystko odbyło się bez pieniędzy. Wy za oddany sprzęt
nie dostaliście ani grosza,
a komputerowcy zrzekli się
wynagrodzenia za naprawę. My natomiast spięliśmy
wszystko w całość.
Fundamentem wszystkiego był jednak odzew z
waszej strony. Poprosiliśmy,
byście poszukali w swoich
domach, szafach, komodach i szufladach używanych laptopów, które być

Wcześniej oczywiście podpisując protokół bezpłatnego przekazania sprzętu. I
co się okazało? Że sprezentowaliście 14 komputerów.
Ludzie z Serwisowni WW
usiedli do ich naprawy i tak
udało się postawić na nogi
aż 9 ur ządzeń. Wkrótce
zawieziemy je do Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu,
skąd trafią do potrzebujących uczniów z Ukrainy lub
do szkół, gdzie dzieci zza
naszej wschodniej granicy
jest najwięcej. Niech im
służą jak najlepiej. A wam
Drodzy Czytelnicy bardzo,
ale to bardzo DZIĘKUJEMY,
że włączyliście się w akcję
„Laptop na start”.
Zwróćcie uwagę na ramkę
obok. W dwóch przypadkach przy nazwie WieszCo
i Serwisowni WW mamy
już czasowniki dokonane.
Laptopy już zebraliśmy, a
fachowcy je naprawili. Pozostał jeszcze jeden krok.
Nie możemy się doczekać,
gdy sprzęt trafi do tych,
którzy go potrzebują.
ToP

Laptop na start
WieszCo
– ZEBRAŁO

Miasto Wałbrzych
– PRZEKAŻE

REKLAMA

Serwisownia WW
– NAPRAWIŁA
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Wałbrzyski radny Tadeusz Mazurkiewicz podczas sesji poruszył
sprawę linii szybkich kolei, która ma przebiegać m.in. przez Lubiechów, co niepokoi mieszkańców tej dzielnicy.

Rys. Katarzyna Zalepa

- W dzielnicy jest wielkie
poruszenie. Zebrała się rada
wspólnoty samorządowej
i podjęła uchwałę, w której sprzeciwia się stanowczo zaproponowanym trzem

wariantom przebiegu trasy
szybkiej kolei, który przygotował Centralny Port Lotniczy
– mówi radny Mazurkiewicz.
RWS pokazała swój projekt
społeczno-obywatelski, który

nie będzie dewastował dzielnicy i omijać będzie zabudowania.
Projekty zaproponowane
przez CPK zakładają wyburzenie kilku domów i doprowa-

dzą m.in do likwidacji istniejącej tam hodowli koni. Radni
przygotowali interpelację do
prezydenta miasta, w której
uwzględniono głosy i sugestie mieszkańców dzielnicy
Lubiechów.
- Liczymy, że w przypadku
Lubiechowa dojdzie do tego,
że Rada Miasta Wałbrzycha
podejmie uchwałę w sprawie
sprzeciwu wobec propono-

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Przygotowali własny projekt
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wanych wariantów przebiegu
trasy i że wzięty pod uwagę
zostanie projekt obywatelski. Zebraliśmy ponad 400

I za jakie grzechy?
Ledwo otrząsnęliśmy się po sadze związanej z rozstaniem Kasi Cichopek, a tu taki cios
na nas spadł. Ukraińskie jury nie przyznało żadnego punktu Polakowi w konkursie Eurowizji. Tak, tej samej, która jest przez wielu uważana za większy obciach niż noszenie
białych skarpetek do sandałów. Jak żyć? Zapytacie, po co w ogóle wspominamy o tych
pierdołach? Zgodnie ze starą zasadą, żeby zaraz przypierdzielić z grubej rury i wyskoczyć z istotniejszym tematem. Ekologii, która tylko na pozór jest ważniejsza od dupereli.
Żeby nie było. Jesteśmy za tym,
żeby o planetę dbać jak najlepiej. Jak
dba się teraz o samochód pokryty
żółtym pyłem, myjąc go dokładnie z
tego całego syfu lub o czereśnie, które
za fortunę kupione na bazarku pryska
się co chwilę i pięknie błyszczące
wystawia na zazdrosne spojrzenia
sąsiadów, zamiast zjadać jak na pyszne owoce przystało. Mamy przy tym
nieodparte wrażenie, że w sprawach
ekologii ktoś robi nas w konia.
Co tam rozwód Kasi Cichopek i
brak punktów od ukraińskiego jury
dla Krystiana Ochmana w konkursie
Eurowizji, który ze swym głosem i
występem tak tam pasował jak góra
smokingu do spodni od dresu. To
i tak lepsze niż pewien program z
niebiesko-żółtej TV. Gdy myśleliśmy,

że wszystko, co najgorsze widzieliśmy już w telewizji, na stół wjechał
„Mask Singer” w TVN. I omal się nie
udławiliśmy. Nie ze śmiechu. Więcej
rozrywki dostarczało czytanie gazetek reklamowych z dyskontów niż
oglądanie tandety, w której róża lub
prysznic wyśpiewywały serenady.
Zostawmy już te paździerze. Słuchając o tym, jak wielcy mają w d*pie
środowisko naturalne, jesteśmy jak
garnek, w którym drugi kwadrans
gotuje się mleko. A wiecie, co to
oznacza? Że czujemy się jakbyśmy
za chwilę mieli nie wytrzymać i
mleko miało wykipieć. W najlepszym razie może tylko nam się uleje
jak niemowlakowi w nosidełku po
zjedzeniu zbyt dużej ilości kaszki.
Zrobionej na tym mleku. Okazuje się,

że giganci rynku naftowego w swoim postępowaniu bywają sprytniejsi
od myszy uciekającej kotu w słynnej
bajce Tom & Jerry.
Zacznijmy od płomieni, które towarzyszą wydobyciu ropy. Ten swoisty
„flaring” polega na spalaniu nadmiaru gazu ziemnego ulatniającego
się z szybów. Dzieje się tak, gdy na
polu naftowym brakuje infrastruktury do jego przechowywania lub
przesyłania. Więc bezsensownie się
go pali, żeby nie doszło do wybuchu, podgrzewając przy tym bardzo
atmosferę. Pozbywa się surowca,
który ostatnio drożeje na potęgę.
To tak jakbyście połowę z kilograma
kupionych czereśni wyrzucili do kosza.
Tylko w 2020 roku wypalono gazu
tyle, ile rocznie wykorzystuje się w

Ameryce Południowej. Nic nie rozumiemy, nie kumamy, za Chiny ludowe
nie ogarniamy tego… Poczekajcie
z załamywaniem rąk. Dalej będzie
zdecydowanie bardziej absurdalnie.
Aby osiągnąć cele neutralności
klimatycznej, wielu gigantów rynku naftowego sprzedaje prawa do
wydobywania ropy. W zeszłym roku
zarejestrowano prawie pół tysiąca
takich transakcji na blisko 200 mld
dolarów. To, że potężne firmy, deklarujące duże ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych, wyprzedają
swoje szyby naftowe, nie oznacza,
że nowi właściciele nie wydobywają
ropy i nie wypalają gazu. Wrażenie
pozostaje takie, że duży gracz ogranicza u siebie emisję, uśmiechając się
do kamer i mówiąc „zobaczcie, jaki

podpisów mieszkańców w
tej sprawie – kończy radny
Mazurkiewicz.
SCB

jestem eko”, a w rzeczywistości zanieczyszczenia przenoszone zostają do
mniejszych spółek o niższych standardach klimatycznych. W transakcjach
przejmowania pól naftowych wartych
grube miliardy dolarów uczestniczą
niektóre banki, chętnie udzielające kredytów mniejszym firmom na
odkup odwiertów od gigantów. Te
banki, wmawiające wszystkim wokół
budowę zeroemisyjnego świata, to
często również instytucje finansowe,
będące członkami Net Zero Banking
Alliance, organizacji działającej pod
egidą ONZ i dbającej o zrównoważony rozwój. Choć Królika Bugsa tam
nie udało nam się dostrzec, to chyba
przyznacie, że to, co robią potentaci
naftowi i bankowcy, jest dwa razy
lepsze niż… „Kosmiczny mecz”.
Nieziemsko robią nas w bambuko.
No i jeszcze te dziury w ziemi,
czyli stare odwierty, które powinny
być zabezpieczane przed wydostawaniem się toksycznych substancji.
Wiadomo, potentaci, najczęściej
koncerny państwowe, dość dobrze
pilnują tego, żeby szyby, w których
zakończono eksploatację, szybko i
odpowiednio zabezpieczyć. Mniejsze spółki, przeważnie z sektora
prywatnego, trudniej natomiast w
tym względzie nadzorować. Musicie
wiedzieć, że z jednego tylko nieużywanego odwiertu może wydobyć się
tyle szkodliwych substancji, ile z auta
w trakcie przejeżdżanych kilkudziesięciu tysięcy kilometrów. Według
statystyk, takich niezabezpieczonych
dziur, z których „wyfruwa” metan,
czyli potężny gaz cieplarniany, tylko
w USA jest, uwaga, ok. 1,6 mln! A
na całym świecie, głównie w Afryce i
na Bliskim Wschodzie u szejków, tych
nieużywanych już „dziurek” jest tak
lekko licząc, kilkanaście milionów!
Z opowiadaniem o ekologii, jaka
to ona ważna, jest trochę jak z mieszaniem zupy, do której nie wsypało
się przypraw. Możecie przez godzinę
napierdzielać chochlą we wszystkie
strony, a i tak od tego wywar nie będzie lepiej doprawiony. Ziemia przypomina maszynę, w której zabrakło
hamulca. Co więcej, jakiś zgrywus
od ropy i kasy dołożył w to miejsce
drugi pedał gazu. Żeby można było
w odpowiednim momencie jeszcze
bardziej przycisnąć i zarobić więcej
szmalu. Na opowiadaniu farmazonów o ekologii. Za jakie grzechy
musimy tego słuchać?
Tomasz Piasecki
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Program Dni Wałbrzycha
27 maja (piątek)

28 maja (sobota)

Wszystko, co musicie…
...wiedzieć o Dniach Wałbrzycha znajdziecie w tym tekście. Vito
Bambino, Katarzyna Nosowska i Małgorzata Ostrowska to gwiazdy tegorocznej imprezy. Święto miasta odbędzie się 27 i 28 maja
na terenie Starej Kopalni.
– Już nie możemy się doczekać. Dni Wałbrzycha, 27 i
28 maja. Zapraszamy na plac
eventowy Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Szykujemy
solidną dawkę dobrej muzyki,
wystąpią także wałbrzyszanie.

Przy Starej Kopalni stanie atrakcyjny lunapark, będzie bogata
strefa cateringowa – zachęca
Jarosław Buzarewicz, dyrektor
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
Na scenie pojawi się między
innymi Vito Bambino, którego

grono fanów powiększa się z
miesiąca na miesiąc. Artysta
znany jest przede wszystkim
z utworów zespołu Bitamina
i współpracy z takimi muzykami, jak Sanah, Dawid
Podsiadło czy Daria Zawiałow.

Katarzyna Nosowska to kolejna gwiazda Dni Wałbrzycha, której nikomu nie trzeba
specjalnie przedstawiać. Bez
wątpienia usłyszymy utwory
z wydanego w 2018 roku
siódmego albumu artystki

* godz. 15:00-20:00 – warsztaty, animacje i zabawy dla dzieci i dorosłych w wykonaniu placówek i firm współpracujących
z WOK-iem oraz samego WOK-u
* godz. 17:00 – koncert ZPiT Wałbrzych
* godz. 18:00 – finał konkursu „Wałbrzych ma Talent”, koncerty dzieci i dorosłych z wałbrzyskiej Szkoły Talentów zakończone występem Mai Świderskiej, finalistki ubiegłorocznej
edycji „Wałbrzych ma Talent”
* godz. 21:00 – koncert Miejskie Granie Cover Band
* godz. 21:45 – koncert Małgorzaty Ostrowskiej
* godz. 22:50 – pokaz tańca z ogniem Grupy Impuls
„Basta”. Ostatnią gwiazdą,
którą zobaczymy na scenie
jest Małgorzata Ostrowska.

Już nie możemy się
doczekać Dni Wałbrzycha – to już 27 i
28 maja
– Wiosna należy do mieszkańców Wałbrzycha. Pod koniec maja chcemy zaprosić
wszystkich do wspólnego
świętowania, do wspólnej
zabawy. Dni Wałbrzycha od-

będą się w ramach trasy „Lato
na Maxxxa” – mówi Jarosław
Buzarewicz.
Święto miasta to także m.in.
finał konkursu „Wałbrzych ma
Talent”, w którym zobaczymy
najzdolniejszych artystów z
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zagoszczą na dużej scenie: DJ
P.Turner i Ukrainka Anna Herliakh oraz Miejskie Granie Cover Band. Zabraknąć nie może
wizytówki folklorystycznej Wałbrzycha – Zespołu Pieśni i Tańca.
SCB

REKLAMA

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

* godz. 17:00 – koncert dwojga DJ-ów: DJ P. Turner z Wałbrzycha i Anny Herliakh z Ukrainy
* godz. 19:30 – gwiazdy wieczoru, najpierw Vito Bambino,
później około 21:00 Katarzyna Nosowska
* godz. 22:00 lub nieco później – koncert Darkprocess, projektu muzyki elektronicznej (muzycy pochodzą z Wałbrzycha)

Fot. użyczone (JŻ)

» Być może w świdnickim
basenie popływamy
jeszcze w te wakacje

Basen w tym roku?
Odkryty basen w Świdnicy nabiera realnych kształtów. Praca idzie
pełną parą, obiekt pięknieje i robi coraz większe wrażenie. Kiedy
zakończenie prac nad tym wielomilionowym projektem?
Nie trzymamy dłużej w
niepewności. Już do końca
czerwca tego roku mogą zakończyć się prace związane
z przebudową świdnickiego

kompleksu basenowego
przy ulicy Śląskiej. Przypominamy, że decyzję o
remoncie obiektu podjęto
jeszcze w 2016 roku. Cztery
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przetargi nie przyniosły zaś
efektu.
Nowością na kąpielisku
będzie wodny plac zabaw z
dwoma zjeżdżalniami i wielo-

ma urządzeniami zabawowymi dla dzieci. Znajdą się tam
m. in.: armatki wodne, wiadra
przelewowe, tryskające dysze
w kształcie jeżyków, liści czy

też muchomorów. Kolejną
atrakcją dla nieco starszych
amatorów wodnych kąpieli
będzie 60-metrowa zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa
zjeżdżalnia jednotorowa. Baseny rekreacyjne wyposażone
zostaną w platformy dla osób
niepełnosprawnych, a wśród
urządzeń wodnych znajdą
się m.in.: dzika rzeka, kula
generująca fale, gejzery powietrzne, ścieżka pontonowa
czy też przyrządy do masażu.
Dla szukających ochłody i
cienia przygotowane zostaną
altany na lekkiej konstrukcji
drewnianej z zadaszeniem.
Nie zabraknie też przebieralni,
siedzisk i ławek.
- Po modernizacji lodowiska
i stadionu remont basenu jest
kolejną ważną inwestycją
dotyczącą unowocześnienia
obiektów sportowych, którą
miasto zrealizuje. Przypomnijmy, że w drugiej edycji
budżetu obywatelskiego wygrał właśnie wniosek dotyczący przygotowania projektu
budowlanego przebudowy
basenu. Głosowało wtedy
na niego 1561 świdniczan –
informuje rzecznik UM Świdnica, Magdalena Dzwonkowska.
Co roku kąpielisko odwiedza wiele osób – w sezonie

ilość wejść waha się w zależności od pogody od 30 do 40
tysięcy. Kompleks basenów
to prawie stuletni obiekt,
który wymaga przebudowy,
aby dostosować go do obecnie panujących standardów.

Po modernizacji lodowiska i stadionu
remont basenu jest
kolejną ważną inwestycją sportową realizowaną w Świdnicy
Decyzję o remoncie basenu
podjęto już w 2016 roku,
wskazując Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji jako spółkę wykonawczą. Po czterech nieudanych próbach wyłonienia
wykonawcy podjęto decyzję
o tym, że inwestycja przeprowadzona zostanie przez urząd
miejski. Miasto zabezpieczyło
na jej realizację 35 mln zł.
Pierwotnie basen miał być
udostępniony mieszkańcom
po przebudowie w 2023 roku.
Wszystko przebiega jednak
tak sprawnie, że nowy termin
został ustalony jeszcze na te
wakacje. Czy tak będzie? Trzymamy kciuki za wykonawcę i
sprzyjającą pogodę!
KaR
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Fot. użyczone (UM Żarów)

» Kierowcy, noga z gazu
w tym miejscu i oczy
dookoła głowy!

Projekt gotowy. Wreszcie!
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała projekt nowego ronda, które powstanie przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 3396D koło miejscowości Mielęcin. Będzie bezpieczniej.
Feralne skrzyżowanie w
ciągu DK nr 5 koło Mielęcina
to jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w regionie.
Od wielu lat dochodzi tam do
kolizji drogowych i wypadków,

niestety również tych śmiertelnych... Dlatego tak ważne jest,
aby inwestycja została wreszcie zrealizowana. Burmistrz
Żarowa Leszek Michalak oraz
zastępca burmistrza Przemy-

sław Sikora przekazali projekt
planowanego ronda oficjalnie
na ręce sołtys Mielęcina Iwony Świętak. To bardzo dobra
informacja dla mieszkańców,
którzy na przebudowę tego

odcinka skrzyżowania czekają
bardzo wiele lat. Najważniejszym celem tej inwestycji jest
poprawa bezpieczeństwa i
płynności ruchu, w związku z
jego dużym natężeniem.

WIESZ CO | NR 13/24.5.2022 r.

- Po wielu latach obietnic,
przygotowań i niestety kolejnych wypadkach śmiertelnych, dziś wiemy już na pewno, że niebawem w miejscu
kolizyjnego skrzyżowania powstanie czterowlotowe rondo.
Projekt zakłada, że od strony
Żarowa powstanie dodatkowy pas ruchu, pozwalający
na bezkolizyjne włączenie się
do ruchu z pominięciem ronda
do drogi krajowej w kierunku
Wrocławia – mówi burmistrz
Leszek Michalak.
W ramach całego zadania przewidziano wykonanie
następujących robót: przebudowę skrzyżowania jezdni
drogi krajowej nr 5 i drogi powiatowej nr 3396D, zjazdów
indywidualnych wraz z przepustami, przepustu o średnicy
1000 mm, teletechnicznych
sieci uzbrojenia terenu, budowę oświetlenia drogowego,
kanałów technologicznych,
przebudowę odwodnienia
drogi, wykonanie robót ziemnych, budowę elementów
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wycinkę i nasadzenie zieleni.
Zgodnie z zapowiedzią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planuje
się, że rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych

nastąpi w 2023 roku. - Projekt
jest gotowy. Chcemy, aby
mieszkańcy mogli się z nim
zapoznać i zobaczyć, jaki
będzie przebieg planowanej budowy nowego ronda.

Po wielu latach obietnic, przygotowań i
niestety kolejnych wypadkach śmiertelnych,
dziś wiemy już na
pewno, że niebawem
w miejscu kolizyjnego
skrzyżowania powstanie rondo
Inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku, o
wszelkich etapach prac będziemy informować naszych
mieszkańców – informuje
zastępca burmistrza, Przemysław Sikora.
Co na to sołtys Mielęcina,
Iwona Świętak? - Cieszymy
się. W końcu się doczekamy
przebudowy tego feralnego
skrzyżowania. Z pewnością
poprawi to bezpieczeństwo
zarówno podróżujących tym
odcinkiem drogowym, jak i
naszych mieszkańców.
Kierowcy, noga z gazu i
oczy dookoła głowy!
KaR
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„Dziarka” to nie
tylko mały tatuaż

9

Ma Pan tatuaż?
- Nie mam.
Jak to, człowiek zajmujący się
zawodowo tatuażami nie ma
żadnego?
- Jakoś tak się złożyło (śmiech). A
tak na poważnie, przez to, że widziałem ich tak dużo, nie mam jakiegoś
większego pragnienia posiadania ich
na własnym ciele.
Parafrazując znane powiedzenie
można rzec, że „tatuażysta bez tatuażu chodzi”, tylko dalej ciekawi
mnie dlaczego?
- Jest tak, że przeważnie większość
tatuażystów ma mnóstwo tatuaży.
Niektórzy nawet uważają, że należy
wykonać jeden z tatuaży na samym
sobie, aby móc czuć, jak mocny
ból czuje osoba tatuowana. Ma to
również na celu pomóc wyczuć wbijanie igły w naskórek przy różnych
technikach.
Po co w ogóle ludzie ozdabiają
swoje ciała rysunkami?
- Powodów jest mnóstwo. Jedni
chcą się wyróżnić, kolejni robią to
tylko dlatego, że jest teraz na to
coraz większa moda, wręcz trend.
Jeszcze inni chcą się bardzo mocno z
czymś utożsamić, wyrazić pewnego
rodzaju hołd komuś lub czemuś,
upamiętnić pewne zdarzenia bądź
postaci, niezależnie od tego czy są
to postaci historyczne, najbliżsi im
ludzie czy postaci z filmów, komiksów lub bajek.
I żeby upiększyć swoje ciało?
- Również dlatego. W dzisiejszych
czasach mamy wiele przeróżnego
rodzaju zabiegów zarówno kosmetycznych, jak chirurgicznych
pomagających w wyglądzie. Mam
tu na myśli makijaż, ale także implanty, piercing. Niektórzy chodzą
po prostu na siłownie, solarium,
a inni decydują się na tatuaż, aby
dobrze wyglądać.
Dawniej człowiek z tatuażem
na ramieniu kojarzył się z więzieniem, a jak jest teraz?
- Dziś tatuaże są tak popularne, że
stały się one akceptowane w wielu
miejscach pracy, w których kiedyś
były one niedozwolone. Weźmy

choćby funkcjonariuszy służb mundurowych. Wielu z nich nosi tatuaż.
W tej chwili raczej człowiek z tatuażem na ramieniu nie będzie kojarzył
się z więzieniem. Dawniej owszem,
ale ten czas już minął.
Wytatuowana kotwica na
przedramieniu to obecnie faux
pas, bo dziś to wręcz dzieła sztuki
powstające chyba na każdej części
ciała?
- Zgadza się, niektóre to prawdziwe perełki. Mamy coraz to nowsze
technologie, które pomagają nam
w robieniu bardziej sprecyzowanych
dzieł, jak na przykład drukarki dla
przenoszenia transferu, maszynki
do tatuażu oraz cartridge, dzięki
którym tatuaż wykonany przez odpowiedniego artystę to prawdziwe
arcydzieło.
Tatuażyści to artyści?
- Ja niestety nie mam żadnych
zdolności artystycznych. Dbam jedynie o to, aby moi pracownicy, a
właściwie tak, należałoby powiedzieć artyści mieli zapewnione jak
najlepsze narzędzia do pracy oraz
materiały eksploatacyjne. Zajmuję
się również marketingiem, aby prace
naszych artystów mogło zobaczyć jak
najwięcej ludzi w naszej okolicy. Ich
prace uważam za prawdziwe dzieła
sztuki, ponieważ zostają na skórach
naszych klientów na resztę ich życia.
Wielu z naszych artystów oprócz
tatuaży wykonuje cudowne obrazy
na płótnach, bo po prostu kochają
tworzyć sztukę. Zawód tatuażysty dla
wielu z nich jest po prostu źródłem
utrzymania, aby robić to, co się kocha, ponieważ w obecnych czasach
ciężko jest się utrzymać z malowania
obrazów na płótnie.
Od zawsze wydawało mi się,
że ozdabianie rąk, nóg, pleców,
pośladków tuszem, ma drugie
dno. To nie tylko ładny obrazek,
ale jakiś przekaz, ideologia?
- Nie zawsze tak jest. W większości
przypadków tatuaż ma być... tak jakby kolejnym atutem naszego ciała.
Często ludzie decydują się na tatuaż,
aby przykryć jakieś blizny lub miejsca
po niektórych schorzeniach skóry. O

ile jest to możliwe i bezpieczne po
uprzedniej konsultacji z lekarzem.
A to nie jest też trochę tak, że
skoro kolega zrobił sobie tatuaż,
to ja też tak chcę. Wielu ślepo
podąża za modą?
- Dokładnie tak jest! Często też
ludzie decydują się na tatuaż u
początkujących artystów nie mając
pojęcia o tym, jak ważny jest dobór
odpowiedniego artysty. Żeby stworzyć tatuaż na dobrym poziomie.
Są rzeczy, których za nic w świecie klienci nie wykonają w Pana
studiu tatuażu?
- Generalnie staramy się spełniać
oczekiwania naszych klientów i
doradzać im kompleksowo. Tak aby
nie żałowali swoich decyzji co do
tatuaży i ich projektów. Nie mamy
raczej żadnych oporów co do wykonywania poszczególnych projektów.
Aczkolwiek są miejsca na ciele, na
których artyści raczej odmawiają
wykonywania tatuaży.
Na przykład?
- Choćby genitalia.
Pamięta Pan, jakie było najdziwniejsze zlecenie?
- Staramy się profesjonalnie podchodzić do tematu i mimo tego, że
często pomysły naszych klientów nie
podobają się nam, to nie staramy
się oceniać innych i nie klasyfikować tego jako coś „dziwnego”. Bez
takiego podejścia nie moglibyśmy
obiektywnie tworzyć projektów tatuaży dla naszych klientów, a głównie
zależy nam na tym, aby to oni byli
zadowoleni.
Wykonywanie tatuaży uzależnia? Jeśli ktoś ma jeden, to za
chwilę chciałbym mieć ich kilka?
- W większości przypadków tak
to działa. Często też ludzie, którzy
decydują się na tatuaż mniejszych
rozmiarów, czują pewnego rodzaju
niedosyt i przychodzą po jakimś
czasie go powiększyć lub dodać do
niego więcej detali.
Ja nie mam tatuażu, ale gdybym
chciał go sobie zrobić, to od czego
powinienem zacząć?
- Przede wszystkim zastanowić się,
czy tego naprawdę chcesz. Jeśli tak

» - Tatuaże nie powinny przeszkadzać w życiu, o ile są wykonane na
dobrym poziomie i nikt się ich nie wstydzi – mówi Wojciech Franas

to w jakim miejscu na ciele chciałbyś
go nosić. A później po prostu poszukaj w internecie inspiracji, pewnych
motywów i przyjdź do nas na konsultacje, a my z pewnością pomożemy
ci z fajnym pomysłem na tatuaż.
Brzmi dość intrygująco, ale chyba podziękuję, postoję…
- (Długi śmiech)
Co to znaczy zrobić dobry tatuaż?
- Samo wykonanie dobrego tatuażu to nie wszystko. Bardzo ważną
rzeczą jest również wykonać odpowiedni projekt, tak aby zachować
odpowiednie proporcje co do wykonywanego miejsca na ciele. Kolejną
rzeczą jest poprawne położenie
anatomiczne tatuażu w konkretnym
miejscu. W przypadku portretu wykonanego na ciele bardzo ważne
jest, aby wybrane miejsce do jego
umieszczenia było proste. To znaczy,
żeby podczas poruszania się, nie
powstawały na nim żadne zniekształcenia twarzy wytatuowanego
wizerunku.

Fot. użyczone (archiwum prywatne Wojciecha Franasa)

Tatuaże są dziś tak popularne, że wkrótce trudniej będzie
spotkać osobę bez malunku na ciele, niż z „dziarą” na ramieniu lub łydce. O fenomenie ozdabiania ciał rozmawiamy z
Wojciechem Franasem, właścicielem wałbrzyskiego studia
tatuażu przy ul. Kościuszki. – Wiele z powstających rysunków to istne dzieła sztuki – mówi.

Czy tatuaże mogą przeszkadzać
w życiu, np. w karierze politycznej?
- Myślę, że w obecnych czasach
tatuaże stają się coraz bardziej
akceptowalne w miejscach, w
których niegdyś były niedopuszczalne. Nie powinny przeszkadzać
w życiu, o ile są wykonane na
dobrym poziomie i nikt się ich nie
wstydzi.
Teraz dopiero sobie uświadomiłem, że nie znajduję żadnego
miłego dla ucha i odpowiedniego
synonimu słowa tatuaż. Dziara
odpada, malowidło na skórze
jakoś nie pasuje, trwały makijaż
też nie bardzo…
- Niech się zastanowię. Mam!
Uważam, że najbardziej miłym dla
ucha synonimem słowa tatuaż jest
zdrobnienie słowa „dziara” czyli
„dziarka”. Tak, to dobre określenie.
I proszę mi wierzyć, że „dziarką” nie
jest nazywany jedynie mały tatuaż
(uśmiech).
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Policjanci w pełnej gotowości
Na terenie obiektu sportowego na Białym Kamieniu odbyły się policyjne ćwiczenia z zakresu przywracania zakłóconego porządku
publicznego na stadionie piłkarskim. Wzięli w nich udział funkcjonariusze z KMP w Wałbrzychu oraz KPP w Świdnicy.

Dowódcy szkolenia przeprowadzili z policjantami
musztrę indywidualną i zespołową. Wyznaczeni funkcjona-

riusze mieli okazję zapoznać
się z obsługą plecakowego
miotacza pieprzu. Ćwiczenia
praktyczne polegały również

na doskonaleniu taktyki działania pododdziałów w sytuacji przywracania naruszenia
bezpieczeństwa i porządku

publicznego na obiektach
sportowych, czyli podczas tzw.
zadym stadionowych.
Przygotowanych zostało
kilka wariantów. Pierwszy dotyczył realizacji zabezpieczenia
przyjazdu kibiców gości w
rejon stadionu przy ul. Ratuszowej 6 i wprowadzenie
ich na sektor. Drugi sytuacji,
podczas której kibice drużyny
przyjezdnej usiłują sforsować

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój/Patryk Maćkowiak)

» Wieża widokowa powstaje na Wzgórzu Gedymina w Szczawnie
» Tak po metamorfozie wygląda emerytowany
wuefista z Wałbrzycha. Po prostu Fit_oldboy

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Jak prawdziwki
tuż po deszczu…
…wyrastają kolejne wieże widokowe. Do niedawna w regionie
nie było żadnej platformy widokowej wzniesionej na jakimś wzgórzu ponad koronę drzew, a teraz stoi ich kilka. Wkrótce dołączy
do nich kolejna na Wzgórzu Gedymina. Ale jeśli myślicie, że w
Szczawnie-Zdroju mają klapki na oczach i myślą tylko o budowie
wieży widokowej, to… jesteście w błędzie.
I zaraz was z niego wyprowadzimy. Zaraz po tym, jak...
opowiemy o konstrukcji powstającej właśnie na wzniesieniu doskonale znanym
mieszkańcom uzdrowiska,
ale nie tylko. Bo na przykład
wałbrzyszanie także chętnie
zapędzają się w tamte okolice.
Wkrótce będzie doskonała

okazja, aby pójść na spacer na
Wzgórze Gedymina.
Żeby podziwiać rozległą
panoramę Sudetów, nie
trzeba będzie organizować
górskich wędrówek. Mało
tego. Nie trzeba będzie nawet
opuszczać Szczawna-Zdroju.
Wystarczy półgodzinny spacer, żeby spod Pijalni Wód

Mineralnych, z tzw. pijałką w
dłoni, znaleźć się na Wzgórzu
Gedymina i zachwycić się
jedną z piękniejszych panoram Sudetów. I to z całkiem
sporej wysokości! Nowa wieża będzie mieć 30 metrów, a
panoramę obejrzycie z tarasu
umiejscowionego 4 metry
niżej. Na samej górze dumnie

powiewać będzie umieszczona na iglicy flaga, doskonale
widoczna z niemalże każdego
miejsca w okolicy. Żeby wdrapać się na tę wysokość, nie
będziecie musieli pokonywać
dobrze znanych z innych platform widokowych, stromych,
metalowych schodów. Na
szczawieńską wieżę wejdzie-
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Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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ogrodzenie sektora gości i
wtargnąć na płytę boiska. W
ostatnim z ćwiczeń kibice klubu
gości mieli przerwać ogrodze-

nie i po konfrontacji ze służbą zabezpieczenia spotkania,
usiłowali wtargnąć na sektor
SCB
kibiców miejscowych.

cie drewnianym podestem.
Jeśli jednak kogoś zmęczy
taka wędrówka i wspinaczka,
będzie mógł odpocząć na
jednej z ustawionych pod
wieżą ławek.
Tylko nie myślcie, że Szczawno odgapiło coś od sąsiednich
gmin, w których można wdrapywać się na wieże znajdujące
się na Trójgarbie czy Borowej.
W podwałbrzyskim uzdrowisku od wielu, są inne piękne
miejsca widokowe. Jak Wieża
Anny w Parku Zdrojowym
i ta na Chełmcu. Wiadomo
jednak, że od przybytku głowa
nie boli, więc już niedługo w
Szczawnie pojawi się trzecia
taka budowla.
Gdy turysta lub kuracjusz
odpocznie po zdobyciu Wzgórza Gedymina, rozsmakuje się
w pięknych widokach, będzie
mógł wrócić do centrum miasta, na przykład do wspomnianej już... Wieży Anny.
W Szczawnie pielęgnują też
historię, dlatego i ta dostojna
„staruszka” niedługo poddana zostanie rewitalizacji. Pochodząca z 1818 roku wieża
czeka w najbliższym czasie
na odświeżenie elewacji i
balkonu widokowego, a także remont schodów, którymi
można dostać się do wieży
spod hali spacerowej.
Remontująca ten najstarszy
szczawieński budynek ekipa
budowlana nie będzie jedyną, którą może spotkacie w
ciągu najbliższych miesięcy
na terenie Parku Zdrojowego.
Kolejną już widać na terenie
amfiteatru. Po stojącym do tej
pory obiekcie pozostało wspomnienie, a niedługo powstanie tu nowoczesny, zadaszony
obiekt, ze sceną o powierzchni
88 m. kw. Idealne miejsce

do organizacji przeróżnych
występów artystycznych, także kina plenerowego. Inna
ekipa budowlańców zajmie
się jednym z najpiękniejszych
parkowych miejsc. Rewitalizacją alei rododendronów
oraz znajdującego się przy
niej zakątka z fontanną.

Wystarczy półgodzinny spacer, żeby spod
Pijalni Wód Mineralnych, z tzw. pijałką w
dłoni, znaleźć się na
Wzgórzu Gedymina i
zachwycić się jedną
z piękniejszych panoram Sudetów
Całe to miejsce niebawem
nabierze nowego blasku, ale
jedno pozostanie niezmienne,
kwitnące różaneczniki.
Może i pieniądze szczęścia
nie dają, ale zdecydowanie
pomagają sprawić, że Szczawno stanie się jeszcze bardziej
atrakcyjnym i przyciągającym
turystów i kuracjuszy uzdrowiskiem. A jak już przy pieniądzach jesteśmy, to warto
wspomnieć o programach,
bez których trudno byłoby
zrealizować wymienione
inwestycje. Budowę wieży
widokowej i przebudowę
amfiteatru dofinansowano
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
natomiast aranżację zabytkowego obiektu Wieży Anny
wraz z przebudową dojścia
oraz rewitalizację Alei Różaneczników dofinansowano
ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program
Inwestycji Strategicznych.
Red
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» Tydzień Kultury Brytyjskiej zorganizowano już po raz 18

WAŁBRZYCH

Tydzień jest już pełnoletni
O tym wydarzeniu głośno jest od kilku dobrych lat. Zawsze w maju w PSP nr 5 w
Wałbrzychu obchodzony jest Tydzień Kultury Brytyjskiej. Nie uwierzycie, ale w
tym roku zorganizowano go po raz 18. Kulminacją był regionalny konkurs wiedzy
o Wielkiej Brytanii.
Po dłuższej przerwie – najpierw w 2019 roku obchody
uniemożliwił strajk nauczycieli, a w dwóch kolejnych latach
epidemia koronawirusa – w
placówce na Podgórzu odbył

się wreszcie długo wyczekiwany Tydzień Kultury Brytyjskiej. Jak zwykle uczniowie
brali udział w konkursach
wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz prezentowali stroje

w barwach flagi brytyjskiej i
przebierali się za charakterystyczne brytyjskie postaci.
Po raz 17 udało się także
przeprowadzić regionalny
konkurs wiedzy o Wielkiej

Brytanii. Liczba edycji robi
wrażenie, a pytania, uwierzcie, nie są w stylu „czy Anglia
leży na wyspie”. Wzięli w nim
udział uczniowie szczególnie
zainteresowani kulturą i zwy-

JEDLINA-ZDRÓJ

Wystartowała taka...
dość specjalna strefa

czajami krajów brytyjskich. W
tym roku w konkursie wzięło
udział pięć podstawówek z
całego regionu. Uczestnicy
najpierw musieli rozwiązać
test pisemny, który wyłonił

zwycięzców indywidualnych
oraz trzy szkoły, których reprezentacje awansowały do
części ustnej. W niej toczyła
się już zacięta batalia o zwycięstwo drużynowe. Najlepsza
okazała się podstawówka ze
Szczawna-Zdroju. Bezkonkurencyjną uczennicą okazała się
natomiast Wiktoria Popielska
z PSP 5
W przerwie między częścią
ustną i pisemną uczniowie
obejrzeli pokaz multimedialny o Wielkiej Brytanii i dowiedzieli się, w jaki sposób
Brytyjczycy podają wzrost.
A tak a’propos, wy wiecie?
Młodzież zapoznała się też z
ciekawostkami dotyczącymi
Zjednoczonego Królestwa
przeplatanymi humorystycznymi skeczami.
– Cieszymy się, że w końcu
udało się zorganizować naszą
sztandarową imprezę – mówią
zgodnie angliści z „Piątki. –
Dziękujemy wszystkim naszym
sponsorom. Bez ich wsparcia
nie udałoby się zorganizować
tylu wspaniałych nagród dla
zwycięzców, jak i poczęstunku
dla uczestników konkursu –
kończą. My dołączamy się do
tych podziękowań i apelujemy,
żeby firmy chętnie wspierały
podobne inicjatywy.
Następne spotkanie z Wielką Brytanią już za rok. Oby
tylko nic nie pokrzyżowało
planów.
Red

» Dwudniowy Festiwal Górski Jedlina-Zdrój
przyciągnął do miasta blisko 600 biegaczy

Musicie wiedzieć, że Jedlina przygotowuje dla mieszkańców i turystów mnóstwo wydarzeń artystycznych, ale także rekreacyjnych.
Odbyły się już dwa koncerty i pokaz filmowy, ale to dopiero początek tego, co czeka was w nowym amfiteatrze. A czeka dużo dobrego w najbliższych miesiącach.
W mieście zaplanowano imprezy,
które na stałe wpisały się w jedliński
kalendarz. Mowa o Dolnośląskim
Festiwalu Zupy oraz święcie miasta
z teatrami ulicznymi.
– Ponadto zapraszamy na cykl
wydarzeń kulturalnych w ramach
„Strefy sztuki”, które odbywają się
w weekendy w nowej muszli koncertowej na terenie Parku Zdrojowego
przy ul. Warszawskiej – mówi burmistrz miasta Leszek Orpel. W tym
miejscu znajduje się też fontanna
multimedialna, która gra i świeci

od piątku do niedzieli. Jeśli jeszcze
nie widzieliście pokazów z dźwiękiem, odbywają się one w soboty
i niedziele o godz. 12:00 i 16:00),
a z muzyką i efektami świetlnymi
w piątki, soboty i niedziele o godz.
21:00. Fontanna czynna będzie do
końca sierpnia.
Również do końca wakacji możecie uczestniczyć w wydarzeniach
w ramach „Strefy sztuki”. Dotąd w
nowym amfiteatrze koncertowali
„Czarodzieje” podczas dwudniowego festiwalu górskiego oraz „Kri-

stoff”. Podczas festiwalu na starcie
maratonu, półmaratonu i biegu na
10 kilometrów stanęło w sumie
około 600 zawodników, którzy rywalizowali na pięknych jedlińskich
trasach i mogli pobiec w najdłuższym
w Polsce tunelu kolejowym.
Co do „Strefy sztuki” informacji o
kolejnych wydarzeniach szukajcie na
plakatach w mieście, stronie internetowej centrum kultury (www.ckjedlina.
pl) oraz na Facebooku instytucji. Tak
samo jak zaproszenia na imprezy
sportowo-rekreacyjne. Przed nami

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Fot. użyczone (PSP 5)
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kolejne spotkania biegowe dzieci
i młodzieży „Biegaj w Jedlinie”. To
już 25 maja i 15 czerwca na terenie
Kompleksu „Active Jedlina” przy ul.

Kłodzkiej. Czynny jest również Park
Aktywności „Czarodziejska Góra” (wtorek-niedziela, w godz. 10:00-19:00).
Red

Nowe stowarzyszenie
– nowe pomysły
Nazwa nowego stowarzyszenia, które powstało
w Jedlinie-Zdroju, nawiązuje nie tylko do miejscowości, z której się wywodzi, ale także do głównej
cechy grupy.

maja organizuje pierwszą inicjatywę.

Inspiracją do organizacji wydarzenia są dwa zbliżające się
święta – Dzień Matki i Dzień
Dziecka. Najlepszym prezentem
dla rodziny jest wspólnie spędzony czas, stąd pomysł na rodzinną
grę terenową połączoną z piknikiem rodzinnym.
Gra terenowa odbędzie się 29
maja na terenach leśnych przy
Przełęczy Koziej (Kamieńsk). Po
przebytej trasie organizatorzy

zapraszają na piknik rodzinny na
teren restauracji Zacisze Trzech Gór
(ul. Pokrzywianka 10, Kamieńsk).
Każda drużyna otrzyma pamiątkowy medal i dyplom. Dla każdego
zawodnika kiełbaska z pieczywem,
wspólne ognisko oraz animacje.
Wpisowe na drużynę (od 2 do
5 osób) wynosi 20 zł. Szczegóły
wraz z informacją o zapisach na
Facebooku grupy: jedlinskawerwa.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

JEDLINA-ZDRÓJ

„Jedlińska Werwa” powstała
pod koniec kwietnia, a już 29
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Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

» Uczniowie z Głuszycy uczą się na Delfinku pływać i nie tylko

GŁUSZYCA

Pływanie z korzyściami
Chyba trudno się z tym nie zgodzić. Wystarczy „połączyć kilka kropek” i wychodzi, że
regularne chodzenie na basen jest wyjątkowo pożyteczne. Co jeśli ktoś nie umie pływać? Dzieci z Głuszycy nie powinny się tym akurat w ogóle przejmować, bo uczestniczą w programie nauki pływania.
Gmina Głuszyca kolejny
raz przystąpiła do udziału w
projektach „Umiem pływać” i
„Płynę dalej”, realizowanych
ze środków funduszu zajęć

sportowych dla uczniów, w
ramach dotacji Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Programy rozpoczęły się
w kwietniu i potrwają do
czerwca. Bierze w nich udział
30 dzieci z klas I-III oraz piętnaścioro uczniów z klas IV-

-VIII z głuszyckich szkół podstawowych. W tym miejscu
warto podkreślić, że zajęcia
są bezpłatne, odbywają się
na basenie Delfinek i cieszą

WAŁBRZYCH

Bajka po węgiersku

się wielkim powodzeniem.
Wiadomo, kto nie lubi popluskać się w wodzie?! Dlatego
uczniów nie trzeba było specjalnie namawiać do zapisów.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu
powszechnej nauki pływania
to same korzyści. Po pierwsze
dzieciaki nabywają podstawowych umiejętności pływackich. Przy okazji rozwijają
i podnoszą swoją sprawność
fizyczną, a wiadomo jak z nią
jest teraz, gdy każdy uczeń
ma telefon, tableta, laptopa
i kilka innych urządzeń, które pozwalają grać dosłownie wszędzie. Chodzenie na
basen wyrabia też nawyk
uprawiania sportu i pomaga
w wyrobieniu w sobie systematyczności. Ćwiczenia w
wodzie i pływanie to również
jeden z najskuteczniejszych
sposobów zapobiegania i
korygowania wad postawy.
Udział dzieci i młodzieży w zajęciach na basenie to ponadto
dobry sposób na zapobieganie
zjawiskom patologii społecznych, dzięki uczestnictwu w
dodatkowych i bardzo przyjemnych zajęciach. To wreszcie
edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
A nie mówiliśmy, że to same
korzyści.
Red

» Sztuka wałbrzyszanki
ukazała się w
węgierskiej antologii
„Bajki o szczęściu”

A, że my uwielbiamy chwalić
innych za dokonania i dostrzegać w
ludziach rozmaite talenty, musieliśmy o tym wspomnieć. Także z tego
powodu, że podziwiamy Karolinę
Jefmańską za inne rzeczy, które robi.
Za lasy w słoiku, czyli zamykanie roślin w szkle i tworzenie przepięknych
instalacji. O czym zresztą pisaliśmy
już w WieszCo.
Ale żeby już nie zanudzać,
przejdźmy do ostatniego osiągnięcia dziewczyny, która jest animato-

rem kultury i na co dzień można ją
spotkać w Wałbrzyskim Ośrodku
Kultury. Jej sztuka „Gary Rondel”
ukazała się w antologii „Mesék
a boldogságról – csöppségeknek
és nagyobbaknak”. To wydana na
Węgrzech publikacja dla dzieci, w
której znalazły się wybrane teksty
z Polski. Są tam bajki dla dzieci o
szczególnej wartości literackiej, najlepszych, współczesnych polskich
autorów, które mają uniwersalne
przesłanie. Takich osób jak Malina

Prześluga, czy Przemysław Laskowski, a wśród nich także tekst wałbrzyszanki. WOW! „Gary Rondel” to
opowieść o małym rondelku, który
nie ma celu w życiu i myśli, że jest
niepotrzebny. Rondelek wyrusza
w podróż, by odnaleźć sens, a po
drodze wykazuje się niesamowitą
odwagą. To historia z happy endem
o poszukiwaniu siebie. Tę sztukę
Karolina Jefmańska napisała kilka
lat temu na konkurs organizowany
przez Centrum Sztuki w Poznaniu.

Fot. użyczone (WOK Wałbrzych)

Nie mogliśmy przejść obojętnie obok tej informacji. Wprawdzie otrzymaliśmy ją już dwa tygodnie temu, ale wtedy numer WieszCo był już
wypełniony po brzegi. Postanowiliśmy więc wrócić do sukcesu Karoliny Jefmańskiej w tym wydaniu naszej gazety. A sukces odniosła spory. Sztuka napisana przez wałbrzyszankę ukazała się na Węgrzech.

Wówczas otrzymała wyróżnienie.
Po kilku latach z wałbrzyszanką
skontaktowała się Patrícia Pászt,
która sztukę przetłumaczyła i umieściła w węgierskiej antologii „Bajki
o szczęściu”.

– Moim kolejnym marzeniem jest
to, aby sztuka zaistniała na scenie
profesjonalnego teatru – mówi Karolina Jefmańska.
Tego życzymy tej sympatycznej i
Red
kreatywnej dziewczynie.
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Fot. użyczone (UM Świebodzice)

» Życzenia 200 lat
solenizantce złożyli
burmistrz Świebodzic
wraz ze swoim zastępcą

ŚWIEBODZICE

100 lat, ale piękny wiek
Co za wspaniała okazja i uroczystość! Za nami obchody setnych urodzin mieszkanki Świebodzic, Jadwigi Górniak. Dołączamy się rzecz jasna do życzeń.
Winszujemy z całego serca, życząc duuużo zdrowia. Pani Jadwigo, proszę
trzymać tak dalej!
Burmistrz oraz zastępca
burmistrza Świebodzic złożyli

solenizantce, w jej ukochanym
domu, serdeczne życzenia

zdrowia, radości, pogody
ducha i miłości. Przekazali

na jej ręce kosz wypełniony
kwiatami, słodkościami oraz

owocami. Wręczyli także listy
gratulacyjne od Prezydenta

RP Andrzeja Dudy oraz wojewody dolnośląskiego. Jak
na tak wspaniałą uroczystość
przystało, był tort urodzinowy
oraz zaśpiewano wspólnie...
200 lat.
Jadwiga Górniak urodziła
się 12 maja 1922 roku w
Jeżówce (gmina Sochaczew).
Jako dziecko wraz z rodzicami
zamieszkała w Warszawie.
Uczęszczała do Szkoły Powszechnej im. Anieli Szycówny w Warszawie, później do
Szkoły Handlowej Zawodowej
w Warszawie. Ukończyła ją w
1942/1943. Stulatka mieszkała w stolicy wraz z rodzicami
aż do czasu wybuchu Powstania Warszawskiego. Po
zbrojnym zrywie dom i cały
dobytek został zniszczony i
pani Jadwiga została skierowana do obozu przejściowego w Pruszkowie. Wraz z
rodziną przybyła do Świebodzic w 1946 roku, a od 7 maja
1946 roku była zatrudniona
w Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w charakterze
pracownika umysłowego.
Pracowała na stanowisku
referenta, a następnie jako
kierownik osobnego referatu
ogólno-administracyjnego.
Urzędnikiem była aż do 30
maja 1967 roku, czyli przez
21 lat. Była również członkiem
Ligi Kobiet. Obecnie Jadwiga
Góniak, mieszka z córką Anną
i jest pod jej bardzo dobrą
opieką. Solenizantce życzymy
szczęścia i spokoju na kolejne
dziesiątki lat.
KaR

GMINA ŚWIDNICA

Patrycja w Mazowszu

Fot. użyczone (archiwum prywatne)

Patrycja Pielech z Boleścina osiągnęła właśnie coś, z czego
dumna jest jej cała społeczność lokalna. Niektórzy może jej ciut
zazdroszczą, ale wszystko, co osiągnęła, zawdzięcza swojej
ciężkiej pracy.

» Przyznacie, Patrycja wspaniale prezentuje się w stroju ludowym

O co chodzi? Już od 18 maja
Patrycja rozpoczęła regularne
zajęcia w chórze w Państwowym
Zespole Ludowym Pieśni i Tańca
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie. Pierwsze
kroki Patrycja Pielech stawiała w
świdnickim zespole „Krąg” pod
czujnym okiem Marii Skiślewicz,
choć miłość do folkloru i kultury
ludowej zaszczepili w niej dziadkowie, którzy śpiewali w zespole
ludowym „Boleścin”.
- To właśnie twój dziadek Zbigniew Mróz był częściej rozpoznawany w środowisku artystycznym

przez swoją rolę Boryny niż przez
swoje nazwisko – mówi wójt
gminy Świdnica, Teresa Mazurek,
która ugościła u siebie Patrycję.
- Na przesłuchania do zespołu
„Mazowsze” jechałam z pewnymi
obawami. Bardzo chciałam dostać
się do sekcji baletowej, ale los
sprawił, że rozpoczynam zajęcia
w chórze – mówiła z kolei Patrycja
Pielech.
Dziewczyna nie jest jednak
pierwsza! W historii gminy Świdnica mieliśmy już osoby, które
tańczyły w najbardziej rozpoznawalnym zespole pieśni i tańca

w Europie, czyli w „Mazowszu”.
Pochodzili z Pankowa. Renata
Węgrzecka śpiewała w chórze,
a jej mąż tańczył w balecie. Bardzo się cieszę i jestem dumna
z faktu, że kolejni mieszkańcy
naszej gminy mogą rozwijać
swoje pasje, łącząc je z pracą
zawodową. Tacy ludzie są naprawdę szczęśliwi – podkreślała
Teresa Mazurek.
Droga Patrycjo – wszystkiego
dobrego na nowej ścieżce życia i kariery! Jesteśmy bardzo
dumni.
KaR

Oszuści pukają do drzwi
Kolejna perfidna próba oszustwa w powiecie świdnickim. Po Jaworzynie Śląskiej teraz oszuści skierowali swoją uwagę na gminę Marcinowice.

przed oszustami, którzy podają się
za przedstawicieli urzędu i oferują pomoc na przykład w zakresie
montażu fotowoltaiki bądź pomocy

przy wypełnieniu ankiet. W
związku z pojawiającymi się
informacjami o wizytach w
państwa domach osób podających się za przedstawicieli
urzędu gminy lub działających
w imieniu gminy, prosimy o
sprawdzanie, czy są faktycznie
reprezentantami urzędu.
Komunikaty gminy umieszczane są na: stronie internetowej, mediach społeczno-

ściowych, tablicach ogłoszeń,
poprzez sołtysów. Każdą wątpliwość, co do osób, które
proponują pomoc, można
łatwo zweryfikować dzwoniąc
pod numer 74/85-85-226
(sekretariat Urzędu Gminy
Marcinowice), a w przypadku
podejrzenia oszustwa czy też
wyłudzenia danych pod numer alarmowy 112 (policja).
KaR

Fot. KaR

» Widzicie coś
niepokojącego? Możecie
to zgłosić poprzez
Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa

ŚWIDNICA

Policjanci rekomendują
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nowoczesna platforma wymiany informacji pomiędzy nami – społeczeństwem, a policją. Zgłoszenie lokalnego problemu związanego z bezpieczeństwem jeszcze nigdy nie było takie proste.
Świdniccy policjanci polecają KMZB. Działa ona z
dowolnego urządzenia z

przeglądarką i dostępem
do internetu. Dostępna jest
w formie aplikacji mobil-

nej geoportalmobile lub
w serwisie internetowym
policja.gov.pl.

ŻARÓW

Dużo bezpieczniej
na tych „pasach”

Przypominamy, zgłoszenia
dokonywane poprzez KMZB
nie zastępują potrzeby pilnej

interwencji policji. W tego typu
przypadkach należy korzystać
z numeru alarmowego 112.

– mówi burmistrz Żarowa
Leszek Michalak.
W ramach prowadzonych
prac przejścia będą doświetlone i oznakowane, dobudowane zostaną również chodniki
doprowadzające do przejścia.
Właśnie rozpoczęły się prace
przygotowawcze przy budowie nowych i bezpiecznych

KaR

Fot. użyczone (UM Żarów)

ruch samochodowy. Inwestycje będą miały znaczący
wpływ na poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach,
zwłaszcza, że niektóre z nich
powstaną w pobliżu szkół
podstawowych na terenie
Żarowa. Jest to bardzo istotne
z punktu widzenia naszych
najmłodszych mieszkańców

Jak dokonać zgłoszenia w
KMZB? - Wystarczy wejść na
stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po
załadowaniu się strony zobaczymy mapę Polski. Musimy
tylko kliknąć plusik w prawym
dolnym rogu i wyświetlony
zostanie katalog spraw, które
można zgłaszać za pomocą
platformy. Należą do nich
między innymi: akty wandalizmu, dzikie wysypiska,
nieprawidłowe parkowanie,
niewłaściwa infrastruktura
drogowa, przekraczanie dozwolonej prędkości, grupowanie się małoletnich oraz wiele
innych. Weryfikujemy każde
zgłoszenie – wyjaśnia Magdalena Ząbek, oficer prasowy
KPP Świdnica.
Sprawą zajmą się policjanci
jednostki, która obsługuje
dany rejon. To lokalni policjanci najlepiej znają teren.
Są to funkcjonariusze służby
patrolowej, ruchu drogowego
albo dzielnicowi. Na miejscu zweryfikują prawdziwość
zgłoszenia i jeśli potwierdzą
występowanie zagrożenia
– zmienią jego status na potwierdzone.

» Łącznie wykonanych
zostanie osiem nowych
przejść dla pieszych

Nowe, bezpieczne i porządnie oznakowane przejścia dla
pieszych albo już są, albo pojawią się lada chwila w Żarowie. Nic tylko przyklasnąć. Niby nic takiego, a jednak
miło jest usłyszeć, że w mieście dbają o przechodniów.
Przy skrzyżowaniu ulic
Wojska Polskiego, 1 Maja,
Sikorskiego, Armii Krajowej, Mickiewicza oraz
Piastowskiej w Żarowie
powstają nowe przejścia
dla pieszych.
- Przejścia zostaną wybudowane na ulicach, przy których
odnotowujemy wzmożony

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

MARCINOWICE

Naciągacze nie próżnują, już nie
tylko dzwonią, teraz też bezwstydnie stają w naszych drzwiach...
Urząd Gminy Marcinowice ostrzega
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przejść dla pieszych na terenie
naszego miasta.
O jakich kwotach mowa?
Całkowity koszt inwestycji to
blisko 300 tys. zł. Zadanie
finansowane jest ze środków
własnych budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego dofi-

nansowania w wysokości 280
tys. zł z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.
Wykonanych zostanie łącznie osiem przejść dla pieszych.
Będą to cztery „zebry” przy
szkole podstawowej na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego,

1 Maja i Sikorskiego, dwa
przejścia na skrzyżowaniu ul.
Armii Krajowej i Sikorskiego,
jedno przejście na ul. Mickiewicza oraz jedno na ul. Armii
Krajowej za skrzyżowaniem z
ul. Piastowską.
KaR
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» Wejście do gospody „Czarny Rumak” przy
wałbrzyskim Rynku (Fot. www.polska-org.
pl, zbiory Jacka Kieka, lata 20. XX w.)

Jak Goethe wpadł na wino
W pewne majowe, poniedziałkowe popołudnie jadąc samochodem usłyszałem w radio wypowiedź Renaty Nowickiej, dyrektor Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu, na temat trwającego właśnie Tygodnia Bibliotek. To ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek organizowana od 2004 roku
2004 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. I to mnie zainspirowało.
Przypomnijmy, że Tydzień
Bibliotek odbywający się co
roku od 8 do 15 maja (od
kilku lat termin ten jest stały,
wcześniej był ruchomy, ale
zawsze wydarzenie odbywała się w tygodniu, w którym
przypadał 8 maja, czyli Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek), to
świetna okazja, aby opo-

wiadając historię kamienicy,
w której działa wałbrzyska
Biblioteka pod Atlantami,
przypomnieć o tym nowoczesnym centrum edukacji,
informacji i kultury, w którym
można nie tylko wypożyczyć
ciekawą książkę, ale również
zobaczyć interesującą wystawę, wziąć udział w spotka-

niu autorskim czy przejrzeć
bogate zbiory regionalne.
Do 1791 roku w miejscu
obecnej kamienicy „Pod
Czterema Atlantami” przy
wałbrzyskim Rynku nr 9 stały dwie mieszczańskie oficyny. W ich piwnicach oraz
pod sąsiednim budynkiem
gospody „Schwarzes Roß”

» Wałbrzyski Rynek na akwaforcie Tittla, po lewej – kamienica nr 9
po wybudowaniu (Fot. Śląska Biblioteka Cyfrowa, koniec XVIII w.)

(Czarny Rumak) działała winiarnia. Właścicielem winiarni
i wspomnianych oficyn był
miejski podskarbi i kupiec
winny Johann Wolfgang Röll.
Z miejscem tym związana jest
pewna historia opisana m.in.
na łamach gazety Waldenburger Wochenblatt w 1904
roku. Jej bohaterem jest...
Johann Wolfgang Goethe. Tak,
ten Goethe, niemiecki poeta
przełomu XVIII i XIX wieku,
najwybitniejszy przedstawiciel
literatury niemieckiej, a także
jeden z najbardziej znaczących
w skali światowej, dramaturg,
prozaik, uczony, polityk, wolnomularz. Otóż za sprawą
swojego protektora, księcia
saksońsko-weimarskiego Karola Augusta, Goethe dwa
letnie miesiące 1790 roku
spędził na Śląsku, w obozie
polowym w Cierniach (obecnie to część Świebodzic). W
tym czasie odwiedził m.in.
Jelenią Górę i Cieplice. Gdy

9 sierpnia książęce wojsko
otrzymało rozkaz powrotu do
Wrocławia, Goethe towarzyszył swemu książęcemu przyjacielowi, nie omieszkawszy w
ciągu ośmiu dni przemierzać
okolicę, odwiedzając m.in.
kamieniołomy granitu w pobliżu Świdnicy i Strzegomia
(w celach mineralogiczno-geologicznych, robiąc przy
tym zapiski, np. że z tego
granitu zbudowano twierdzę
w Srebrnej Górze). Można
przypuszczać, że te same zainteresowania (mineralno-geologiczne) zaprowadziły go do
naszego miasta. W niedzielę
19 września w południe poeta
opuścił Wrocław w towarzystwie służącego i udał się
do Wałbrzycha, po drodze
zatrzymując się w Świdnicy
(między godz. 19:30 a 20:30)
na odpoczynek i zmianę powozu. Do Wałbrzycha poeta dotarł o 1:00 w nocy 20
września. Odręczny zapis w

notatniku „Rhoell, Waldenb.
Weinhandl.” sugeruje, że Goethe odwiedził wtedy winiarnię Johanna Wolfganga Rölla.

Z dodatkowych notatek służącego dowiadujemy się, że w
powozie Goethego
wstawiono okno, prezent od jego pana
oraz że na kwaterze
– zapewne w gospodzie „Czarny Rumak”
– zapłacono rachunek
w wysokości 2 talarów
6 groszy
Z dodatkowych notatek służącego dowiadujemy się ponadto, że w powozie Goethego
wstawiono okno, prezent od
jego pana oraz że na kwaterze
(zapewne w gospodzie „Czarny Rumak”) zapłacono rachunek w wysokości 2 talarów
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6 groszy. W czasie pobytu w
Wałbrzychu poeta odwiedził
trzy kopalnie (Fuchsgrube,
Segen-Gottes-Grube i Gotthilf-Grube), a w jednej z nich
szczególnie interesował się
procesem produkcji koksu.
W poniedziałek 20 września
około godziny 17:00 Goethe
wyjechał z Wałbrzycha.
Wróćmy do naszej kamienicy nr 9. W rok po wizycie Goethego kupiec Röll rozpoczął
budowę (w miejscu oficyn)
jednopiętrowej kamienicy
według projektu Leopolda
Niederäckera. W 1795 roku F.
A. Tittel, malarz z tzw. szkoły
kowarskiej, wykonał akwafortę przedstawiającą wałbrzyski
Rynek, na której widać również fragment nowej kamienicy, dzięki czemu wiemy dzisiaj
jak wyglądała po wybudowaniu. Jacek Czarnik w publikacji „Pół wieku wałbrzyskich
bibliotek publicznych” tak ją
opisał: „Jak widać, miała ona
wówczas jedno piętro, kryta
była dachem prawdopodobnie dwuspadowym, z małym,
owalnym oknem typu ‘oeil-de-boent’, ozdobionym górą
i po bokach wazami. Do dziś
nie zmieniły kształtu podcienia
arkadowe, wchodzi się do
nich po schodkach, a na filarach widnieją półkolumny”.
Na fasadzie, nad wejściem
do budynku, pojawiła się
inskrypcja: J.W.R. (inicjały
właściciela) oraz MDCCXCIII
(data zakończenia budowy,
czyli 1793), które są widoczne
do dziś.
W 1798 roku w kamienicy
na świat przyszedł Wolfgang
Menzel, wnuk J.W. Rölla,
przyszły niemiecki historyk,
poeta i krytyk literatury, autor
pierwszej historii literatury
niemieckiej. Na pamiątkę tego
wydarzenia, już po śmierci
Menzla, na fasadzie kamienicy,
pod środkowym oknem, powieszono tablicę pamiątkową
z napisem „In diesem Hause
ist Wolfgang Menzel am 26.
Juni 1798 geboren” (tłum: W
tym domu w dniu 26 czerwca
1798 roku urodził się Wolfgang
Menzel). Nawiązując do wizyty
Goethego, jako ciekawostkę
warto dodać, że Menzel był
wielkim krytykiem Goethego i
jak kiedyś zauważył dr Alfons
Szyperski „tak ujadał na Goethego, jak klasycy warszawscy na Mickiewicza”.
Przez kolejne dziesięciolecia, tak do połowy XIX wieku,
kamienica przy Rynku 9 słynęła z winiarni oraz gospody
działającej pod nazwą Linsenküche („Kuchnia Soczewicy”).
Jak zauważył Jacek Czarnik

„nazwa zdaje się wskazywać,
że gospoda była otwarta również dla mniej wybrednych
gości. Soczewica, kluski i kapusta z boczkiem to przecież
potrawy jadane wówczas
głównie przez niemiecki lud”.
W 1856 roku wydarzyła się
katastrofa budowlana. Dwa
sąsiadujące z kamienicą nr 9
budynki runęły, a jej samej
groziło zawalenie. Aby tego
uniknąć, znacząco ją przebudowano, m.in. podwyższając
o kolejną kondygnację oraz
zamurowując podcienia istniejące od strony obecnej ul.
1 Maja. Fasadę ozdobiono
postaciami czterech atlantów
(atlant, także gigant, telamon,
herkulant, atlas, atlantos – to
postać muskularnego mężczyzny podtrzymującego głową,
barkami lub rękami element
architektoniczny np. belkowanie, strop, balkon itp., podpora zastępująca filar, kolumnę),
od których kamienica wzięła
swoją obecną nazwę.

Po II wojnie światowej w kamienicy ulokowano Odzieżową
Spółdzielnię Pracy im.
Waryńskiego, która
działała tu do lat 80.
XX wieku, a gdy przeniesiono ją do nowej
siedziby, pojawiła się
iskierka nadziei, aby
„Pod Atlantami” zrobić
bibliotekę z prawdziwego zdarzenia
W kolejnych latach winiarnia działająca w kamienicy
stopniowo podupadała, aż
w końcu ją zamknięto. Natomiast „Kuchnia Soczewicy”
funkcjonowała tu do 1911
roku (wtedy przeniesiono ją
do piwnicy ratuszowej przy
obecnym pl. Magistrackim).
Kamienica „Pod Czterema
Atlantami” stała się siedzibą
redakcji gazety regionalnej
„Neues Tageblatt”. Pod dachem kamienicy, oprócz redakcji, znalazło się miejsce
dla wydawnictwa oraz nawet
sporej drukarni (drukowano
w niej również książki). Po II
wojnie światowej w kamienicy ulokowano Odzieżową
Spółdzielnię Pracy im. L. Waryńskiego, która działała tu
aż do lat 80. XX wieku. Gdy
przeniesiono ją do nowej
siedziby, pojawiła się iskierka
nadziei, aby „Pod Atlantami”
zrobić bibliotekę z prawdziwego zdarzenia.
W tamtym czasie, od 1946
roku, wałbrzyska książnica
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» Kamienice nr 8 (po prawej) i nr 9 (po lewej) przy wałbrzyskim Rynku (Fot. www.polska-org.pl, zbiory Jacka Kieka, koniec XIX w.)

mieściła się w kamienicy przy
ul. Sienkiewicza nr 2, gdzie
dotykało ją wiele problemów
(ciasnota, brak magazynów,
przeciążenia konstrukcyjne
stropów). I chociaż pozyskanie
dla biblioteki nowej siedziby
w kamienicy Rynek 9 graniczyło z cudem, to za sprawą
ówczesnego dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
ten cud się wydarzył. Bogusław Lamch, bo właśnie o
nim mowa, „świetnie łączył
zalety wytrawnego dyplomaty
i znakomitego stratega zorientowanego w meandrach
prawno-administracyjnych,
obyczajach urzędniczych” –
pisał Andrzej Tyws w publikacji „Pół wieku wałbrzyskich
bibliotek publicznych: „To wła-

śnie jemu dzisiejsza Biblioteka
pod Atlantami zawdzięcza
swoje istnienie. On ją ‘wychodził’, przemierzając kilometry
urzędniczych korytarzy, z charakterystyczną teczką, pełną
perfekcyjnie opracowanych
dokumentów, uzasadnień,
próśb i zezwoleń”. Pod koniec
1986 roku w kamienicy „Pod
Atlantami” rozpoczęto prace
adaptacyjno-remontowe. Jak
wiele inwestycji z tamtych
lat i tej los nie oszczędzał –
szkody górnicze, konieczność
wymiany elementów konstrukcyjnych oraz odtworzenia fundamentów i piwnic,
rekonstrukcja zniszczonych
elementów zabytkowych,
bankructwo wykonawców…
I tragiczne wydarzenie z 22

czerwca 1990 r., kiedy w wypadku samochodowym zginął
wspomniany już Bogusław
Lamch oraz Paweł Pietrzyński
(pracownik działu oświatowo-wydawniczego WBP).
Na szczęście bezinteresowna
pomoc wielu ludzi pozwoliła sfinalizować sprawę. W
styczniu 1991 roku rozpoczęto
przygotowania (organizacja i
sygnowanie zbiorów) do przeniesienia biblioteki do nowej
siedziby w Rynku. Pierwszy
etap przeprowadzki (przenoszenie do magazynów części
zbiorów i zarchiwizowanych
czasopism) zaczął się 7 lipca
1992 roku. Główna część przeprowadzki (zbiory oddziału
dziecięcego, archiwum, wypożyczalni naukowej i czytelni)

rozpoczęła się 1 lipca 1993
roku. W tym samym roku,
26 listopada, miało miejsce
oficjalne otwarcie nowej siedziby WBP w kamienicy „Pod
Atlantami”. W tym miejscu
Biblioteka pod Atlantami funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Gorąco zachęcam do jej
odwiedzenia, każdy znajdzie
tu coś dla siebie. A pracownicy biblioteki chętnie pomogą,
doradzą, podpowiedzą.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.www.atlanty.pl (dostęp: 09.05.2022)
2.www.tydzienbibliotek.sbp.pl (dostęp:
09.05.2022)
3.www.pl.wikipedia.org (dostęp:
09.05.2022)
4.Pół wieku wałbrzyskich bibliotek
publicznych, Wojewódzka Biblioteka
Publiczna, Wałbrzych, 1995
5.Waldneburger Wochenblatt nr 55,
1904

» Wałbrzyski Rynek, na kamienicy nr 9 – neon spółdzielni
Waryński (zbiory Biblioteki pod Atlantami, lata 70. XX w.)
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Zmarł Tadeusz Duśko Stacja za 5 milionów
Wieloletni sołtys Nowic, odznaczony tytułem „Zasłużony dla gminy Jaworzyna Śląska, członek ochotniczej straży pożarnej, wielki społecznik. Zmarł wspaniały człowiek...

Po ponad 30 latach wysłużona stacja uzdatniania wody
w Strzelcach zostanie zastąpiona nowoczesnym urządzeniem, którego wartość wraz z montażem opiewa na
ponad 5 mln zł.
i sprawności funkcjonowania całej sieci. Środki na
zadanie w wysokości 4,2
mln zł pozyskaliśmy na ten
cel z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. To
wysokie i bardzo potrzebne
wsparcie w infrastrukturę
wodociągową naszej gminy

– mówi wójt Marcinowic
Stanisław Leń.
Zgodnie z zapisami umowy, inwestycja ma zostać
ukończona pod koniec sierpnia przyszłego roku. Oby
tylko termin został dostrzymany.
KaR

obojętny na potrzeby innych. W 2014 roku
był nominowany przez wojewodę dolnośląskiego do tytułu sołtys roku 2013. Aktywnie
działał również w stowarzyszeniu „Nowice –
nasza wieś”. Dzięki jego inicjatywie podjęto
prace mające na celu stworzenie miejsca
rekreacji dla mieszkańców w koziarni.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

Tadeusz Duśko przez wiele lat pełnił
funkcję sołtysa Nowic. W latach 1962-1998
był strażakiem w OSP Nowice. 14 kwietnia
1998 r. otrzymał złoty medal za zasługi dla
pożarnictwa. W 2006 roku po raz pierwszy
został wybrany na sołtysa. Od zawsze aktywnie działał na rzecz mieszkańców wsi i
parafii w Wierzbnej. Nigdy nie pozostawał

Fot. użyczone (ZUW)

Fot. użyczone (archiwum prywatne)

Wykonawcą tej ważnej
inwestycji będzie renomowana firma z Kiełczowa.
– To ważna wiadomość
dla wszystkich mieszkańców gminy Marcinowice.
Nowa stacja uzdatniania
ma kluczowe znaczenie dla
poprawy jakości wody, jak

gminny kogel-mogel
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Po góralsku w Żarowie Ryby nie współpracowały
„Cudze chwalicie, swego nie znacie – po góralsku
w bibliotece” – pod takim hasłem odbyło się kolejne
spotkanie w żarowskiej książnicy.

Najlepsi wędkarze z gminy Strzegom zmagali się ze
sobą, jak i oczywiście z rybami w prestiżowych zawodach. Nie było łatwo...
przez 5 godzin, od 8:00 do 13:00. Ryby nie
chciały współpracować z wędkarzami, zaś
brania były sporadyczne i delikatne... Po
ważeniu ryb wyłoniono jednak, co oczywiste, zwycięzców. Wygrał Jarosław Rachwalik,
drugi był Krystian Dąbrowski, trzeci zaś
Stanisław Żuwalski. Najlepszym wędkarzom
wręczono puchary, dyplomy i medale.
KaR

Tym razem towarzyszył
nam akcent góralski. - Któż
nie kocha gór? Jeśli nawet
nie przepada za wędrówkami, to trudno nie zachwycać
się przepięknymi widokami,
różnorodnością krajobrazu,
w zmieniających się porach
dnia i roku. A polskie góry

są najpiękniejsze – mówi
Wioletta Kwiatkowska, dyrektor biblioteki w Żarowie.
Panie zaakcentowały swoje stroje elementami góralskimi, taka również była sceneria spotkania. Na początku
robiły czerwone korale, przy
skocznej, góralskiej muzy-

ce. Po czym przy oscypku,
pajdzie chleba z domowym
smalcem i kiszonym ogórkiem rozprawiały o swoich
przygodach w rodzimych
górach, zachwalając ich
piękno i niepowtarzalność,
w zmieniającej się aurze.
KaR

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Fot. użyczone (Biblioteka w Żarowie)

Na zbiorniku „rekreacyjnym” w Rusku
odbyły się zawody gruntowe Feeder –
mistrzostwa koła Strzegom. Uczestniczyło
w nich 26 osób, w tym dwoje juniorów.
Zawody otworzył wiceprezes koła Marian
Strojek, który powitał wszystkich i zapoznał
z regulaminem zawodów. Po odprawie i
losowaniu stanowisk zawodnicy udali się
na wylosowane miejsca. Mistrzostwa trwały

SEZON DLA AKTYWNYCH
ZAPRASZAMY
do PARKU AKTYWNOŚCI
CZARODZIEJSKA GÓRA
od wtorku do niedzieli
w godz. 10.00-19.00
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
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» Po „Chrzcie” na pytania odpowiadali aktorzy
Tomasz Schuchardt, Maciej Musiałowski i
Tomasz Włosok oraz reżyser Jakub Skoczeń

nym dniem. Wymienię tu trzy tytuły.
Poranek należał do „Teatru cieni”.
Osobiste doświadczenia producenta
(śmierć żony i prywatne śledztwo)
zostały przełożone na ekran przez
scenarzystkę Vendulę Bradacovą i
reżysera Petera Bebjaka.

Fot. Piotr Bogdański

Jak wskazuje geograficzne
położenie festiwalu, organizator zaoferował widzom
mieszankę produkcji głównie polskich i czeskich. Tegoroczna edycja obfitowała
bardziej niż zwykle w filmy
ważne, wywołujące często
skrajne emocje

Kino na granicy bez zmian
Kto zdecydował się spędzić majowy weekend w kinowych salach cieszyńskich
kin, na pewno nie żałował. Miłośnicy X muzy przez pięć dni od godziny 10:00 do
22:00 i później mogli obejrzeć kilkaset filmów. Taki swoistego rodzaju maraton
odbył się – jak co roku – w ramach 24 przeglądu filmowego – „Kino na granicy”.
Jak wskazuje geograficzne położenie festiwalu, organizator zaoferował
widzom mieszankę produkcji głównie polskich i czeskich. Tegoroczna
edycja obfitowała bardziej niż zwykle
w filmy ważne, wywołujące często
skrajne emocje. Niemniej niezwykle
było podczas spotkań z filmowcami.
Mimo codziennych wysiłków, aby
obejrzeć jak najwięcej filmów i uczestniczyć w najciekawszych rozmowach
z aktorami, reżyserami, scenarzystami,
kostiumologami, nie dało się być wszędzie. Często nie były to łatwe wybory.
Na przykład – czy iść na poruszający
„Powrót do tamtych dni” i po projekcji
posłuchać jego twórcy, czy przejąć się
losami trzech nieudaczników z filmu
„Jakoś to będzie”. W tym przypadku
również na widzów czekali reżyser i
aktorzy. I tak każdego dnia. Do dyspozycji uczestników przeglądu po
polskiej i czeskiej stronie Cieszyna
było aż pięć miejsc do projekcji filmów.
Największą frekwencję odnotowywały
trzy typowe kina, w których najczęściej prezentowane były nowości.
Pierwszego dnia najważniejszą
projekcją był „Pożar byłby lepszy”

w reżyserii Jana Kolomana Rybanský’ego. Absurdalny humor ujął
widownię. Sobota stała dla mnie
pod znakiem „Kobiety w nocy” Rafała Kapelińskiego. Film zaskakuje
tematyką – fascynacją mieszkaniem,
w którym seryjny morderca dokonywał zabójstw. W kategorii spotkanie

ciekawy przebieg miała rozmowa z
reżyserem „Mojego długu” – Bogusławem Jobem i odtwórcą głównej
roli ułaskawionego Sławomira Sikory
– Bartoszem Sakiem. Kolejnego dnia
miała miejsce projekcja filmu, która
wypełniła sale teatru do ostatniego
miejsca. „Chrzest”, bo o nim mowa,

ośmieliłbym się nazwać hitem festiwalu. Słodko-gorzka historia chrztu
w czasie stanu wojennego istotnie
zasłużyła na takie zainteresowanie.
Taką pozycję filmu Jakuba Skoczenia
ugruntowała obecność w Cieszynie
jego i trójki innych twórców obrazu.
Niedziela była najbardziej intensyw-

W Cieszynie prezentowane były
również dokumenty. Prawdziwą
bombą po raz kolejny okazał się
„Film balkonowy”. To niby zwyczajne
rozmowy Filipa Łozińskiego z ludźmi
przechodzącymi pod balkonem reżysera, które potrafiły wywołać zarówno
śmiech, jak i łzy wzruszenia. Warto
jeszcze odnotować prezentację „Marca ‘68”. O kulisach powstania historii
miłosnej w czasie pamiętnych protestów studentów na ulicach Warszawy
opowiadał m.in. jego autor Krzysztof
Lange. W ostatni dzień festiwalu
dominowały filmy dokumentalne.
Wśród nich był „Już tu nie wrócę”
Mikołaja Lizuta. Jego bohaterkami
są cztery mieszkanki młodzieżowego
ośrodka wychowawczego. Poznajemy
ich tragiczne przeżycia z przeszłości
oraz teraźniejszą sytuację. Poruszający obraz wywołał u wielu widzów
łzy. Reżyser po projekcji i oficjalnym
spotkaniu długo rozmawiał z widzami
na korytarzu.
Organizator „Kina na granicy” zdaje
sobie sprawę, że filmy to nie wszystko
i zadbał również o reprezentację innych form wypowiedzi artystycznych.
Były codzienne spotkania na cieszyńskim zamku z ludźmi literatury. Z kolei
w poniedziałek, 2 maja, na rynku
wystąpiły trzy zespoły – polskie No
Logo i Coals oraz czeski Kvety. Może
muzycy tłumów nie ściągnęli, ale było
całkiem przyzwoicie.
Podsumowując tegoroczny festiwal
trzeba uznać, że był – niezmiennie
od lat – imponujący. Piękny Cieszyn
z granicą na moście stanowi idealne
tło do łączenia dwóch kultur. Przez
blisko tydzień uczestnicy wydarzenia
z plakietkami na szyi mijali się na
nim. Jedni pędzili do czeskiego kina
Central, drudzy do polskiego Piasta
czy Teatru. Patrząc na regularne
repertuary naszych kin z dominacją
amerykańskich produkcji, polsko-czeski festiwal może być jedyną okazją
do zapoznania się z twórczością
sąsiadów zza Olzy i odwrotnie. Poza
tym brak granicy na granicy w czasie
wojny na Ukrainie nadaje wydarzeniu
dodatkowego symbolicznego i poruszającego wymiaru.
Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Przed nami spotkanie autorskie z Joanną Żak-Bucholz.
Wałbrzyska Biblioteka pod Atlantami zaprasza już w środę 25 maja o godzinie 17:00. Zapraszamy na spotkanie
promujące książkę „Jaworowi ludzie II. Rzecz o czasach
księżnej Agnieszki”. Jest to kontynuacja opowieści o czasach świetności i schyłku księstwa świdnicko-jaworskiego,
rozpoczętej w tomie „Jaworowi ludzie. Rzecz o czasach
Bolka II świdnickiego”. Tym razem losy bohaterów powieści
przeplatają się z historią panowania na Śląsku żony Bolka II – księżnej Agnieszki, która po śmierci męża w 1368 roku otrzymała
księstwo jako oprawę wdowią.

Czy czas naprawia błędy?

„Macchiato” to spektakl o sztuce widzenia
i postrzeganiu w pełni, siebie i innych. Każdy człowiek, jakkolwiek nie zostałby widziany i opisany, nosi w sobie domieszkę cech przeciwstawnych.
Białe nie zawsze jest w pełni białe, a czarne nie zawsze jest
tylko czarne. Ta na pierwszy rzut oka, trudna do uchwycenia
rzeczywistość, w „Macchiato” ujęta jest w formie zdarzeń
zwykłej codzienności. To tylko pozór, gdyż ta codzienność
kryje wiele tajemnic skrywanych przed światem…
Na ten wyjątkowy spektakl teatralny zapraszamy do Strzegomskiego Centrum Kultury już 2 czerwca o godz. 18:00.
SCB, KaR

Nie bój się dziadku!

Gwoździem po ekranie

Spokojnie, to tylko majówka
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Fucking
Bornholm ” w reżyserii Anny Kazejak.
Anna Kazejak kojarzona
jest głównie jako specjalistka
od seriali. Absolwentka łódzkiej filmówki reżyserowała
np. „Plebanię”, „Szadź” czy
„Nieobecnych 2”. Artystka jest
także autorką filmów długometrażowych. Jej najważniejsze produkcje to „Skrzydlate
świnie” i debiutancka „Oda
do radości”.
Obecnie możemy oglądać
jej najnowszy i najlepszy obraz – „Fucking Bornholm”.
Film jest promowany jako
komedia i faktycznie zabawnych sytuacji w nim nie brakuje, ale tak naprawdę to
rasowy dramat. Wydarzenia
mają miejsce na kempingu
na tytułowym Bornholmie. To
miejsce do majowego wypo-

czynku wybrała sobie czwórka
bohaterów – dwóch kumpli ze
studiów Hubert (Maciej Stuhr)
i Dawid (Grzegorz Damięcki)
oraz żona Huberta – Maja
(Agnieszka Grocholska) i partnerka Dawida – Nina (Jaśmina
Polak). Parom towarzyszą ich
latorośle – trzech chłopców.
I to od nich zaczyna się ciąg
zabawnych, ale także dramatycznych wydarzeń. Synowie
spędzają samotnie noc w
namiocie. Dochodzi w nim do
obscenicznej sceny. O wszystkim dowiadują się rodzice
i sielanka zamienia się we
wzajemne zarzucanie sobie
win. Jak się można domyśleć,
związki zostają wystawione
na poważną próbę uczuć i
wierności.

„Fucking Bornholm” oparty
jest głównie na dialogach. Aktorzy w pełni wykorzystali taki
pomysł na budowanie napięcia. I tak jesteśmy świadkami
ich kunsztu. Każda z postaci
reprezentuje inne podejście do
zdarzenia. Każda z nich próbuje przekonywać pozostałych,
jak i nas, do swojego podejścia
nie tylko do incydentu, ale
szerzej – do relacji damsko-męskich. Najmniej barwna
jest Nina. Przyszła psycholożka
reprezentuje pokolenie właśnie
wchodzące w życie. Unika
problemów i kocha wolność,
ale najbardziej siebie. Kiedy
dziewczyna znika z ekranu,
pozostawia niedosyt. Szkoda,
że twórcy nie wykorzystali jej
potencjału i nie zbudowali wy-

raźniejszego konfliktu pokoleń.
Jej starszy partner jest na życiowym zakręcie. Chce rozpocząć nowe życie, ale nie może
uwolnić się od byłej żony. Stara
się być zdroworozsądkowy i
poukładany. Wyraźnie prze-

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

W środę 25 maja o godzinie 9:00, a następnie o 11.00
w wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora zaprezentowany
zostanie dla grup zorganizowanych spektakl zatytułowany „Nie bój się dziadku!”. Tekst Pawła Pawlaka
opowiada historię małej zajęczycy Stefci, którą Mama
zostawia na kilka dni u Dziadków, bo sama musi wyjechać w sprawach służbowych. Stefcia uwielbia Babcię,
ale Dziadek zawsze wydawał jej się być trochę dziwny…
Podczas pobytu Stefci u Dziadków miasteczko obiega wieść,
że w okolicy grasuje groźny Złodziej Kwiatów. Dziadek,
chcąc uchronić piękne kwiaty Babci, przygotowuje na niego
pułapkę. Mała Stefcia pomaga Dziadkowi, zaczytując się w
międzyczasie książką o dziewczynce, która niczego nie chciała
się bać. Spektakl powstał przy współpracy z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie, filia w Białymstoku.
szkadzają mu w tym dręczące
go wątpliwości. Z kolei Hubert
buduje fasadę męża i ojca
idealnego. Ma poczucie, że
wie jak postępować w każdej
sytuacji. Potrafi to również
sprytnie wyjaśnić. Przykładem
może być rozmowa z dziećmi o
dziwnych filmach, które ogląda
w internecie. Najważniejszą
i najciekawszą postacią jest
bezwzględnie Maja. Kobieta
poświęciła swoje osobiste
marzenia i karierę zawodową
na rzecz wychowania dzieci.
Zdarzenie z chłopcami otwiera
szafę z nagromadzonymi fru-

stracjami i rozczarowaniami.
To powoduje eksplozję emocji
i nagłe poszukiwanie uznania.
Taka mieszanka postaw i
zachowań klasy średniej robi
wrażenie. Najcenniejsze jest
to, że autorzy scenariusza
Filip K. Kasperaszek i Anna
Kazejak nie trzymają żadnej ze
stron. Po prostu opowiadają
pewną bardzo ludzką historię
z Bornholmu. W efekcie dostajemy interesujący i stawiający
ważne pytania film, do tego
zabawny.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

O Jaworowych ludziach
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NASI ULUBIEŃCY

Nowi do adopcji

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

BISZKOPT, nr ewidencyjny 84/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 27.04.2022

GROT, nr ewidencyjny 67/22
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 04.04.2022

KOKO, nr ewidencyjny 24/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 25.02.2022

KROPKA, nr ewidencyjny 17/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 22.02.2022

ŁATKA, nr ewidencyjny 72/22
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 12.04.2022

MANIEK, nr ewidencyjny 30/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 20.03.2022

MORLIN, nr ewidencyjny 81/22
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 26.04.2022

NELA, nr ewidencyjny 33/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 28.03.2022

POLDEK, nr ewidencyjny 77/22
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 17.04.2022

SPRINT, nr ewidencyjny 77/22
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.04.2022

SZUWAREK, nr ewidencyjny 66/22
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 04.04.2022

VEGAS, nr ewidencyjny 78/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 22.04.2022
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Nieprzerwanie namawiamy każdego, żeby choćby przemyśleć sprawę przygarnięcia czworonoga do swojego
domu. Dziś nowe „twarze” polecające się do adopcji. Jeśli uznacie, że chcecie pomóc kotu lub psu, z łatwością
załatwicie w schronisku wszelkie formalności. A nam będzie miło, że udało się znaleźć dom dla kolejnego podopiecznego.
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NIE MA NAS W DOMU

Fot. użyczone (LOT AW)

» Charakterystyczna wieża na Wielkiej Sowie jest tymczasowo zamknięta

Tajemnice ukryte pod ziemią
Kto był, ten wie. Góry Sowie to absolutne piękno z charakterystycznym symbolem
– wieżą widokową na Wielkiej Sowie. Dziś niestety zamkniętą z powodu remontu.
Czekając na otwarcie konstrukcji można oddać się wędrowaniu po szlakach lub
poznać historię kompleksu Riese. Odwiedzając Osówkę, Włodarz albo Sztolnie Walimskie.

O tym, że dotrzymujemy
obietnic, nie musimy chyba
nikogo przekonywać. A niech
tam... Niedowiarków nie brakuje. Skoro przed dwoma
tygodniami obiecywaliśmy,
że skupimy się na górach w
Aglomeracji Wałbrzyskiej, to
czas na pierwszy odcinek.
Góry Sowie leżą w Sudetach
Środkowych. Oprócz grzbietu
głównego wyróżnia się pasmo

Garbu Dzikowca i Wzgórz
Wyrębińskich, które znajdują
się na południe od głównego
grzbietu. Góry Sowie zajmują
łącznie powierzchnię ok. 200
km kw., rozciągają się na długości 26 km, a znajdują się
między Górami Wałbrzyskimi i
Pogórzem Wałbrzyskim od zachodu a Górami Bardzkimi od
wschodu. Na wschodzie granicą jest Przełęcz Srebrna, a na

zachodzie, przy Zamku Grodno, dolina rzeki Bystrzycy. Od
północy ograniczone są Kotliną
Dzierżoniowską, a od południa
Obniżeniem Noworudzkim i
Wzgórzami Włodzickimi. W
okolicach Głuszycy graniczą z
Górami Kamiennymi.
Najwyższy szczyt to Wielka
Sowa (1015 m n.p.m.). Pozostałe wzniesienia Gór Sowich
mają wysokość od 600 do

980 m n.p.m. Góry te stanowią najstarszą część Sudetów
i są zbudowane głównie z
prekambryjskich gnejsów.
Tyle chyba wystarczy za
wstęp, choć i tak wyszedł
trochę przydługi. Musicie
wiedzieć, że na terenie Gór
Sowich utworzono Park Krajobrazowy Gór Sowich. Powstał on w 1991, a obejmuje
środkową część pasma z najwyższą kulminacją – Wielką
Sową (1015 m n.p.m.) oraz
odosobnionym masywem
Włodarza (811 m n.p.m.).
Szczególnie ciekawe miejsca,
które wam polecamy, to rezerwat Góra Choina z Zamkiem
Grodno oraz Przełęcz Walimska. To niezwykłe miejsca

widokowe. Na Karkonosze
i Góry Wałbrzyskie oraz doskonałe punkty wypadowe.

ne partie ich zboczy. Znajdujący
się na wysokości 800-960 m
n.p.m., jest to najwyżej położona partia lasów bukowych w
Górach Sowich. Rezerwat rozciągający się na powierzchni
28,78 ha, utworzono głównie
dla ochrony rzadkich gatunków roślin: wawrzynka wilczełyko, lilii złotogłów oraz
ciemiężycy zielonej. Ochroną
częściową objęte są też stanowiska kopytnika pospolitego i
marzanki wonnej.
Najwyższym szczytem Gór
Sowich jest Wielka Sowa.
Pierwsza, drewniana wieża
widokowa powstała tu w
1886 r. Jednak nietrwała konstrukcja już na początku XX
w. uległa zniszczeniu. Podjęto
wówczas decyzje o budowie
nowej, murowanej wieży. Prace rozpoczęły się w połowie
1905 r., a uroczyste otwarcie
nastąpiło 24 maja 1906 r.
Wówczas jej patronem został
Otto von Bismarck. Dziś wieża
nosi imię polskiego turysty i
krajoznawcy M. Orłowicza. W
zeszłym roku obiekt zamknięto dla ruchu turystycznego.
Związane jest to z remontem
wieży.
Kalenica z kolei jest trzecim co
do wysokości szczytem w Górach Sowich. Góra zbudowana
jest z twardych skał metamorficznych, które w postaci rumoszu skalnego możecie oglądać
w pobliżu szczytu. Wierzchołek
wieńczy wieża widokowa. Sta-

Na terenie Gór Sowich utworzono Park Krajobrazowy Gór Sowich, obejmujący środkową
część pasma z najwyższą kulminacją Wielką
Sową (1015 m n.p.m.) oraz odosobnionym
masywem Włodarza (811 m n.p.m.)
Głównym walorem obszaru
jest duża lesistość. W najwyżej położonych partiach
występuje bór świerkowy z
płatami sztucznie wprowadzonej kosodrzewiny.
W Górach Sowich znajduje
się rezerwat przyrody Bukowa
Kalenica obejmujący szczyty
Kalenicy i Słonecznej oraz gór-

lową konstrukcję ustawiono
w 1933 r. w 50. rocznicę działalności Bielawskiego Towarzystwa Górskiego i nadano
imię marszałka Hindenburga.
Konstrukcja mierzy 14 m i posiada dwa tarasy widokowe,
z których tylko górny wznosi
się ponad otaczający szczyt las.
Red

Wieża na Wielkiej Sowie (1015 m n.p.m.)
• od Przełęczy Sokolej w Rzeczce szlakiem czerwonym – 1h 10 min
• od Przełęczy Walimskiej szlakiem niebieskim – 1h 20 min
• od Przełęczy Jugowskiej szlakiem czerwonym – 1h 40 min

Wieża na Kalenicy (974 m n.p.m.)
» Konstrukcja na Kalenicy mierzy 14 m i posiada dwa tarasy widokowe

• z Przełęczy Jugowskiej szlakiem czerwonym przez schronisko Zygmuntówka – 1h 15 min
• ze stacji kolejowej Nowa Ruda Zdrojowisko szlakiem żółtym – 2h 40 min
• z Przełęczy Woliborskiej szlakiem czerwonym – 1h 45 min
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Okiem gracza

Anime na podstawie Automata

Prawnik radzi
Kiedy małżonek nie dziedziczy? Pewnie chcielibyście wiedzieć. Wszystko
dokładnie tłumaczy nasz prawnik
Adam Daraż.
Przepisy przewidują pewne sytuacje, kiedy małżonek
nie dziedziczy po bliskich.
W przypadku rozwodu sprawa jest dosyć prosta, gdyż
z punktu widzenia prawa
spadkowego od momentu
uprawomocnienia się wyroku były mąż i żona są dla
siebie obcymi ludźmi. Nie
przysługuje im prawo do
zachowku ani spadek na

podstawie ustawy. Nic nie
stoi jednak na przeszkodzie,
by dziedziczyli na podstawie
testamentu.
Dyrektywa art. 940 Kodeksu cywilnego wskazuje, iż
małżonek jest wyłączony od
dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji
z jego winy, a żądanie to
było uzasadnione. Dotyczy

to sytuacji, w której sprawa
rozwodowa była w toku lub
zakończyła się, a nie uprawomocniła.
Także podobnie sprawa
wygląda w przypadku separacji. Prawomocny wyrok
sądu pociąga za sobą pewne
skutki separacji, w tym związane z dziedziczeniem. Małżonka spadkodawcy traktuje
się wówczas na takiej samej
zasadzie jak przy rozwodzie.
Nie może więc dziedziczyć
na podstawie ustawy czy
wystąpić o zachowek. Oczywiście zasada ta dotyczy
separacji prawnej, ale już
nie faktycznej, czyli takiej,
gdy mimo ustania między
małżonkami więzi, nie uregulowali swojej sytuacji na
gruncie prawnym.

UWAGA KONKURS

bardzo ciekawą fabułę, która
w rzeczy samej warta jest
ekranizacji.
W odległej przyszłości
ludzkość została pokonana
przez obcą cywilizację, a nieliczni ocaleni zamieszkali na
Księżycu i stworzyli armię
robotów, mającą za zadanie
walczyć z wrogiem. Historia
koncentruje się na androidzie
imieniem 2B, który zostaje
wysłany na Ziemię, by pomóc
ludziom odzyskać ich planetę. Otwarty świat pozwala
graczowi na przemierzanie
postapokaliptycznej Ziemi, a
rozbudowany system walk

Jednak może się zdarzyć, że
małżonkowie zdecydowali się
rozwieść lub wystąpić o orzeczenie separacji, ale przed wydaniem wyroku jedna ze stron
zmarła. Wówczas i tak może
dojść do sytuacji wyłączenia
małżonka od dziedziczenia.
Kodeks cywilny wprowadza tu
jednak pewne warunki. Małżonek nie będzie dziedziczył,
jeśli spadkodawca wystąpił
o orzeczenie rozwodu lub
separacji z jego winy i żądanie
to było uzasadnione. W takim
wypadku każdy z pozostałych
spadkobierców ustawowych
powołanych do dziedziczenia
może żądać wyłączenia męża
czy żony zmarłego od dziedziczenia.
Spadkodawca mógł też
sporządzić testament i po-

minąć w nim małżonka. W
takim wypadku mężowi czy
żonie będzie jednak przysługiwać prawo do zachowku. Wyjątkiem jest sytuacja,
gdy spadkobierca dokonał
w testamencie skutecznego
wydziedziczenia. Przepisy
wyraźnie wskazują jednak,
kiedy pozbawienie prawa
do zachowku jest dopuszczalne. Mowa tu o sytuacji,
gdy małżonek: wbrew woli
spadkodawcy uporczywie postępował w sposób sprzeczny z zasadami współżycia
społecznego, dopuścił się
względem spadkodawcy albo
jednej z najbliższych mu osób
umyślnego przestępstwa
przeciwko życiu, zdrowiu
lub wolności albo rażącej
obrazy czci, albo uporczy-

SKN

CHALLENGER
zapewnia doskonałą rozgrywkę. A jak to będzie wyglądało
w anime? Czy twórcom uda
się oddać wyjątkowy nastrój
gry w animowanym serialu?
Tego dowiemy się zapewne
niedługo.
„Ratchet” SKN Challenger

wie nie dopełniał względem
spadkodawcy obowiązków
rodzinnych.
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

KUPON
Co to za atrakcja turystyczna w
Czeskiej Szwajcarii?

Fot. użyczone (www.shutterstock.com)

Jest tyle okazji, by je celebrować. Ot choćby nadchodzące święto
naszych mam, Dzień Dziecka, święto wszystkich ojców, zakończenie
roku szkolnego i… tak moglibyśmy jeszcze chwilę wymieniać. Każda
okazja jest dobra, by wpaść do Kryształowej Gospody Kuflowej, w
której zjecie pyszny posiłek, a dzięki nam zapłacicie za niego mniej
niż wynika z menu. Wystarczy wziąć udział w zabawie i udzielić
poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, a otrzymacie 15-procentowy rabat. Przyjrzyjcie się fotografii. Co to za atrakcja turystyczna
w Czeskiej Szwajcarii?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie podczas składania
zamówienia. Wtedy otrzymacie 15-procentowy upust na wybrane
danie. Na miłośników pysznego jedzenia i posiadaczy kuponów
z naszej gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od środy (25 maja) do piątku (27 maja). Regulamin
znajdziecie na stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na miejscu i
otrzymacie na wynos.

Rozgrywającej się wiele lat
przed wydarzeniami przedstawionymi w NieR. Jeśli ktoś
grał kiedyś w Drakengard,
to przy graniu w Automatę z
pewnością zwróci uwagę na
muzykę. Soundtrack do obu
gier został bowiem stworzony
przez tego samego kompozytora, Keiichi Okabe.
NieR: Automata otrzyma
swoje własne anime. Jak na
razie dostępny jest jedynie
krótki trailer, z którego praktycznie niewiele można się
dowiedzieć, nieznana jest
nawet data premiery. To, co
wiemy, to fakt, że gra posiada

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.ppe.pl)

NieR: Automata, produkcja studia PlatinumGames, znanego m.in. z serii Bayonetta, to kontynuacja
gry NieR z 2010 roku, dostępna na platformach PC, PS4 oraz XONE. Jest to także „daleki krewny”
gier z serii Drakengard.

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

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

odpowiedź
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Fot. Tomasz Czeleń

» „GlobRower...” to zdecydowanie
coś więcej niż zwykła książka

Rower jest OK

Podręcznikowe podróżowanie
Pamiętacie artykuł o rowerowych książkach? Gdy pisałem go w tamtym roku
wspominając o pozycjach w moim przekonaniu wartych przeczytania, tej książki
jeszcze nie było. To prawdziwy obowiązkowy podręcznik o podstawach życia w
rowerowym siodle.

UWAGA

się na półce każdego rowerzysty.
Autor, Marcin Jakub Korzonek to wrocławski podróżnik,
dziennikarz i fotograf. Instruktor Turystyki Rowerowej, autor
wielu podróżniczych reportaży

ze świata, za które wielokrotnie był nagradzany. W ciągu
25 lat zorganizował i przebył
19 nietuzinkowych, niezwykle
oryginalnych wypraw rowerowych przemierzając ponad
30 krajów, cztery kontynenty

i niemal 10 pustyń. A jedna z
tych najciekawszych wypraw
i wielokrotnie nagradzanych
to ta przez... Polskę. Jego
eskapada na przełaj wzdłuż
południka to materiał nie na
artykuł, a na odrębną książkę.

Marcin Korzonek napisał
książkę, jakiej brakowało mi
na rynku. Kompletną totalnie.
Pamiętacie z czasów szkolnych
taki podręcznik, że otwieracie
i chce się czytać, bo jest tak
dobrze wykonany? Ma dużo

KONKURS

Miło jest gdzieś wyskoczyć w weekend. A jeszcze milej, gdy
tam, dokąd pójdziecie, spotka was miła obsługa, dobr ze i
smacznie zjecie, a na dodatek nie zapłacicie fortuny. Gdzie tak
jest? W świdnickiej Restauracji Kryształowa, w której dzięki nam
skosztujecie pysznych potraw w niższych cenach. Zapytacie, ale
jak to?! Jeśli weźmiecie udział w konkursie, za wybrane danie
zapłacicie 15 proc. mniej. Trzeba tylko dobrze odpowiedzieć na
pytanie. Zerknijcie na zdjęcie obok. Jak nazywa się ten wąwóz
w północnych Czechach?
Odpowiedź należy wpisać do kuponu, a ten pokazać w lokalu w
trakcie zamawiania dania. Tylko wtedy otrzymacie 15-procentowy
rabat na wybraną przez was potrawę z menu. Na lubiących dobre
jedzenie i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej
Restauracji Kryształowa czekają od najbliższej środy (25 maja)
do piątku (27 maja). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na
stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak
i zjecie na miejscu.

Tomasz Czeleń

KUPON
Jak nazywa się ten wąwóz
w północnych Czechach?

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

Fot. użyczone (www.shutterstock.com)

„GlobRower poradnik
podróżnika rowerowego” to zdecydowanie coś
więcej niż zwykła książka
o tym jak podróżować.
To podręcznik, jaki moim
zdaniem powinien znaleźć

ciekawej treści dobrze zilustrowanej, tak że chce się chłonąć
kolejną treść? Taki właśnie jest
GlobRower. Moim zdaniem
pozycja, która powinna zostać
obowiązkową dla każdego
studenta turystyki. Powinna zasilać każdą bibliotekę
miejską i uczelnianą. Stać na
półce każdego dobrego sklepu rowerowego. Znajdziecie
tu tak dużo i tak prosto oraz
interesująco napisanej treści,
że sam nie wyobrażałem sobie, jak wiele wiedzy można
zyskać o jeździe na rowerze.
Tysiące kilometrów doświadczenia, pasja i fenomenalna
umiejętność przekazywania
informacji. Ponad 300 stron
podręcznika, który wzbogacony o ciekawe doświadczenia
z własnych podróży czyta się
niemal jednym tchem.
Planowanie trasy, porady sprzętowe, propozycje
ciekawych wyjazdów, opisy
doświadczeń z wypraw na
całym świecie, ciekawostki,
spostrzeżenia, lista rzeczy do
zabrania i zrobienia...w tej
książce jest wszystko. Jeśli
nawet jesteście doświadczonymi podróżnikami rowerowymi i również macie za
sobą tysiące kilometrów, to
ta książka też jest dla was. Po
prostu wciąga, bo każdy znajdzie w niej coś ciekawego dla
siebie. Czytajcie, polecajcie.
Uczcie się z niej. Od momentu wydania pozycja numer
jeden w moich prywatnych
zbiorach.
Podróżniczka, która roweru
używała w najbardziej ekstremalnych warunkach – Kamila
Kielar w recenzji tej książki
napisała: „Marcin Korzonek
udowadnia (…) że naprawdę
nie ma większego od niego
specjalisty od roweru (…).
To pozycja bezdyskusyjnie
obowiązkowa!”.

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

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

» Pravcicka Brama to naturalny most skalny, jest symbolem Czeskiej Szwajcarii

Brama mostem do olśnienia
Dokąd moi turyści lubią jeździć wiosną, latem i jesienią? Na pewno do Czeskiej Szwajcarii, która
ze względu na swoją różnorodność podoba się dorosłym i dzieciom. Ta niewielka pod względem
powierzchni kraina geograficzna, aż roi się od świetnych, zapadających w pamięć atrakcji.
Wizytówką Czeskiej Szwajcarii jest Pravcicka Brama, czyli
naturalny most skalny. I to nie
byle jaki, bo największy na
naszym kontynencie!
Można powiedzieć, że
stoi tam od zawsze, a już
na pewno od milionów lat.
Początki jego historii sięgają czasów, gdy w naszej
okolicy znajdowały się ciepłe morza. Po cofnięciu się
wody, w piaskowcowej skale,
wiatr, deszcz, lód i słońce
„wyrzeźbiły” okno, którego
wymiary robią potężne wrażenie! Wysokość okna to aż
16 metrów, a szerokość u
podstawy 26 metrów, natomiast „kładka” na moście
dochodzi do grubości 5 me-

trów. Dawniej szczyt kładki
był udostępniany odważnym
turystom, odwiedzającym
Czeską Szwajcarię, dzisiaj, z
obawy przed zniszczeniem,
ale pewnie też wypadkami,
już nie można na nią wejść.

wprost niezwykły. Z punktów
panoramicznych dostrzeżemy
nie tylko Pravcicką Bramę,
ale także wspaniałą okolicę – lasy aż po horyzont,
inne piaskowcowe formacje
(zarówno po czeskiej, jak i

Dawniej szczyt kładki był udostępniany odważnym turystom, odwiedzającym Czeską Szwajcarię, dzisiaj, z obawy przed zniszczeniem, ale
pewnie też wypadkami, już nie można na nią
wejść
Na szczęście dla turystów
można ją oglądać z galeryjek
widokowych, które znajdują się naprzeciwko Bramy.
A widok jest dosłownie

niemieckiej stronie granicy).
Widoki te spodobały się
filmowcom i artystom – tutaj kręcono sceny między
innymi do „Opowieści z Na-

rnii”. Dwukrotnie pod Bramę
wszedł także Hans Christian
Andersen – myślę, że zainspirowała go do napisania
niejednej baśni. A dzisiaj my
możemy wybrać się w te cudne okolice, podziwiać Bramę,
a także spacerem dojść do
drewnianego pałacyku Sokole Gniazdo. Wybudowano
go na zlecenie właściciela
tych ziem, księcia Edmunda
Clary-Aldringena w 1881
roku w niezwykłym tempie –
tylko jednego roku. Budynek
jest uroczy, wkomponowany
pod Pravcicką Bramą, mieści
się w nim schronisko górskie.
Kolejną, niezaprzeczalną
atrakcją Czeskiej Szwajcarii jest Wąwóz Edmunda

(nazwano go tak, na cześć
wspomnianego już księcia).
To malowniczy kanion rzeki
Kamienicy, którego ściany
– skały sięgające aż do 150
metrów wysokości – otaczają rzekę, tworząc naturalną

barierę i dodając krajobrazowi uroku. Skały porośnięte
mchem, paprociami i inną
zieloną roślinnością, wprawiają w zachwyt! Rzeka jest
krystalicznie czysta, możemy
dostrzec ryby i poddające się
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Gdzie leży?

» Wąwóz Edmunda to malowniczy kanion rzeki Kamienicy

Czeska Szwajcaria to park narodowy położony w północnych Czechach w powiecie Decin, na Wyżynie Dieczyńskiej
(Góry Połabskie). Rozciąga się między miejscowościami
Hrensko na zachodzie a Chribska na wschodzie. Na południu graniczy z obszarem chronionego krajobrazu Łabskie
Piaskowce, a od północy z Saską Szwajcarią znajdującą się
w Niemczech.
wodzie, falujące wodorosty.
Oprócz tego, że Kamienica
jest piękną rzeką, doświadczymy tu nie lada atrakcji,
jest nią spływ prowadzony
przez flisaków. Wioślarze
opowiadają o przyrodzie,
historii i oczywiście... żartują! Jednym z dowcipów jest
„Czeska Niagara”, ale o niej
radzę przekonać się na własnej skórze już na miejscu.
Pravcicka Brama oraz Wąwóz
Edmunda położone są w pobliżu urokliwej miejscowości
Hrensko z charakterystyczną,
szachulcową architekturą

wciśniętą między skały. Tu
znajdują się knajpki i restauracje, które raczą strudzonych turystów smacznym
jadłem i chłodnym piwem.
Wycieczka do tych atrakcji
nie jest wyjątkowo uciążliwa,
podejścia nie są trudne, ale
trzeba mieć na uwadze, że
trasa liczy sobie około 8 km.
W okolicy Czeskiej Szwajcarii
odwiedzamy z naszymi turystami także niemiecką część
krainy – Saską Szwajcarię, ale
to już opowieść na następny
raz…
Maja Sobolewska

Fot. użyczone (Justyna Rawska)

» Jeśli podjęliście się już podstawowych kroków, to
można pomyśleć o ekwipunku do dogtrekkingu

Czym jest dogtrekking?
To bardziej popularna forma „psioludzkiej” aktywności. Polega ona głównie na wędrówce z psem, który ubrany został w odpowiedni osprzęt, tak
jak jego przewodnik. Przy dogtrekkingu ważne są: sprawność fizyczna,
kondycja, orientacja (w różnych przestrzeniach) i więź z pupilem.
Interesując się bardziej tą
dyscypliną, polecam zacząć od
regularnych spacerów z psem,
gdzie zwiększymy odległość
oraz struktury tras. Wiele osób
łączy to z chodzeniem w góry,
ale tu ostrzegam, by uważać
na przeforsowanie! Lepiej
zacząć małymi kroczkami od
spacerów w okolicy swojego
zamieszkania.

Jeśli podjęliście się już podstawowych kroków, to można
pomyśleć o ekwipunku do
dogtrekkingu. Nadmienię, że
istnieje oficjalny regulamin
tej konkurencji, gdzie zawarte
są informacje nawet o zalecanym sprzęcie. Co wybrać?
Dla psa: do wyboru szelki lub
obroża, smycz klasyczna, bądź
lina z amortyzatorem, miska,

woda oraz apteczka i książeczka zdrowia. Tu ważne jest
szczepienie na wściekliznę.
Natomiast dla przewodnika:
telefon, plecak, prowiant,
odpowiednia odzież, czyli termiczne ubrania lub wygodne i
elastyczne, buty trekkingowe,
czy inne wygodne do wędrówek, pas biodrowy, przy
którym zaczepicie psa (choć

nie jest to must have). Znacząca zasada, o której warto
pamiętać, to „nie karmić psa
przed startem”! Ponieważ
będzie czuł się ociężały, nie
mówiąc o wielu innych przykrych możliwościach jak skręt
żołądka. Bezpieczniej podać
lekki posiłek na kilka godzin
(ok. 4 h) przed planowanym
startem.

W dogtrekkingu wyróżniamy dwie kategorie, tj. indywidualną i rodzinną. A dystanse
na jakich uczestnicy się poruszają mają odpowiednio: 5-7
km (chihuahua), 15 km (mini),
25 km (mid), 40 km (long).
Na dystansie typu long mogą
brać udział tylko zawodnicy
indywidualni.
Dla stałych uczestników
dogtrekkingu możliwe jest
wyrobienie karty Dog Trekkera. Przysługuje ona osobie,
która startowała w pięciu
zawodach o Puchar Polski w
dogtrekkingu. Dodatkowo
trzeba mieć ukończone 16 lat.
Na jednej karcie maksymalnie
można umieścić dwa psy i
dane człowieka.
Listę planowanych zawodów znajdziecie na oficjalnej
stronie dogtrekkingu lub w
wydarzeniach grup zrzeszających interesantów na Facebooku.
Oprócz chodzenia z psem
po trasie, spotkacie się także
z wersją biegu z psem, gdzie
czyta się mapy, układa się je
i zdobywa punkty kontrolne.
Pozwolę sobie przybliżyć najbliższe memu sercu atrakcje
dogtrekkinowe, które odbędą
się również na terenie Dolnego Śląska jesienią tego roku.
Pierwszą z nich jest Lendog,

który odbywa się głównie na
terenie Chełmska Śląskiego,
skąd trasy startowe w zależności od edycji prowadzą po
pięknych terenach górskich,
łąkach i szlakach polsko-czeskich. Zawody skierowane są
do pojedynczych osób oraz
rodzin. Podczas imprezy każdy
z uczestników odnajduje swoją trasę i ma za zadanie złożyć
mapę z wielu elementów, by
wiedzieć, gdzie dalej podążać. Kto pierwszy dociera do
mety, ten zwycięża. Na polu
startowym zwykle czekają
pozostałe atrakcje, tj. pokazy
psich sportów, konsultacje
zarówno weterynaryjne, jak
i behawioralne, konkursy,
posiłki, oryginalne lendogowe produkty i doskonała
atmosfera. Drugą imprezą
dogtrekkingową będzie „I
Boguszowski Dogtrekking”,
polecam obserwować wydarzenie na Facebooku oraz w
gminie Boguszów-Gorce. Na
koniec wspomnę o zawodach
na terenie miasta Szczawna-Zdroju. W zeszłym roku
odbyły się tam rozgrywki o
Puchar Polski w Dogtrekkingu.
W tym roku również planowane są tam dwa dystanse mini
oraz mid.
Justyna Rawska, behawiorysta zwierząt,
instruktor szkolenia (trener) psów
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 9

Wałbrzyszanka

Poziomo:
3 - biblijny patriarcha, który miał żyć 969 lat
5 - przesadne przekonanie o swojej wartości
6 - żołnierz policji wojskowej
7 - współpraca z władzami okupacyjnymi
9 - chrzęstna tarczka między
powierzchniami stawowymi kości
w niektórych stawach
10 - monumentalna budowla, w której
znajdują się groby wybitnych ludzi lub ich
pomniki
12 - legendarny stwór pilnujący
skarbów, mający zdolność zabijania
wzrokiem
13 - osoba, do której jest kierowana jakaś
wypowiedź
15 - dziecko urodzone po śmierci ojca
17 - mały, lekki czołg bez wieży
Pionowo:
1 - szybko nasuwający się pomysł
2 - wędrowna handlarka towarzysząca
dawniej wojsku
4 - składany daszek nad oknami domów
lub wystawami osłaniający je przed
słońcem
7 - cecha lub właściwość najistotniejsza dla
danej rzeczy
8 - różnica między maksymalną a minimalną
wartością zmieniającej się wielkości
11 - przełożony załogi odpowiadający za
utrzymanie porządku i dyscypliny na statku
14 - dobra słyszalność dźwięków w
pomieszczeniu
16 - środek stosowany w kosmetyce przeciw
zmarszczkom, wstrzykiwany pod skórę

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
3- palna, żrąca substancja o
konsystencji galarety, stosowana w miotaczach ognia napalm
4- zawody, imprezy publiczne
- igrzyska
7 - drzewo o owocach kulistych,
koralowoczerwonych, o cierpkim smaku – jarzębina
10 - przyrząd do pomiaru odległości dzielącej przedmiot od
miejsca obserwacji - dalmierz
12 - trujący, palny gaz o zapachu zgniłych jaj - siarkowodór
14 - duży, silny pies, używany
w górach do ratowania zaginionych osób – bernardyn
16 - błąd w wypowiedzi popełniony przez roztargnienie
- lapsus
17 - roślina zbożowa o kwiatostanie w kształcie wiechy – proso
18 - napis nagrobkowy lub
wiersz poświęcony osobie
zmarłej - epitafium

Pionowo:
1 - szeroka, wysadzona drzewami ulica spacerowa w dużym
mieście - bulwar
2 - długi i nudny tekst - epistoła
5 - srogi i czujny strażnik - cerber
6 - monumentalny grobowiec
w formie wolno stojącej, bogato zdobionej budowli - mauzoleum
8 - przywrócenie obalonej dynastii lub obalonego ustroju
- restauracja
9 - ciężka, wyczerpująca praca
– harówka
11 - cienki arkusz drewna przeznaczony na sklejkę lub okleinę
- fornir
13 - skrzynia stalowa lub żelbetonowa, do prowadzenia robót
na dnie zbiornika wodnego
– keson
15 - schorzenie z silnymi napadami duszności wskutek
zwężenia oskrzelików płucnych
- astma
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się wyjazdowe starcie z Zamkiem
Kamieniec Ząbkowicki. Zamek także należy do ligowego „czuba” i
teoretycznie mógł wałbrzyszanom
pokrzyżować szyki. Ci jednak nie dali
się zaskoczyć, wygrywając aż 5:0! Po
meczu rozpoczęło się świętowanie
wraz z grupą kilkudziesięciu fanów.
Piłkarze przyodziali białe koszulki z
klubowym herbem i hasłem „Górnik
nigdy nie zginie”.

Fot. Dominik Hołda

Bardzo dobre wyniki nie
mogą zaskakiwać, bo w
składzie Górnika nie brakuje zawodników ogranych
w 3 i 2 lidze, a nawet w
ekstraklasie

»»Piłkarze Górnika powoli wydostają
się z futbolowej prowincji

Krok po kroku, rok po roku…
Piłkarze Górnika Wałbrzych przed rokiem awansowali do ligi okręgowej. Okazało
się, że ani myślą zwalniać, wywalczając niedawno promocję do 4. ligi. To kolejny
mały krok do przodu w odbudowie wałbrzyskiego futbolu.

Rozgrywki 2020/21 dla występującego w A klasie Górnika były
perfekcyjne. Wałbrzyszanie wygrali wszystkie 27 meczów, zdobyli komplet 81 punktów i pewnie

awansowali do klasy okręgowej.
Tam mierzyli się z rywalami zza
miedzy tj. Grome Witków, MKS-em
Szczawno-Zdrój czy Victorią Świebodzice. Prowadzony przez Marcina

Domagałę zespół zakończył sezon
na szczycie tabeli, wygrywając 21
razy, trzykrotnie remisując i ponosząc
zaledwie jedną porażkę (stan na 20
maja). Pogromcą biało-niebieskich

okazali się Zjednoczeni Żarów, którzy
pokonali u siebie Górników 3:0. W
rewanżu na stadionie przy ul. Ratuszowej gospodarze zwyciężyli za to
2:0. Decydujące o awansie okazało

Kosmitka przekracza granice

Bardzo dobre wyniki nie mogą
zaskakiwać, bo w składzie Górnika
nie brakuje zawodników ogranych
w 3 i 2 lidze, a nawet w ekstraklasie (Damian Chajewski, Marcin
Smoczyk, Mateusz Sobiesierski,
Dariusz Michalak, Sławomir Orzech
i mający za sobą serię kontuzji Michał Bartkowiak). Obok bardziej
doświadczonych graczy nie zabrakło
tych z młodszej generacji. Jeszcze
kilka lat temu wśród kibiców można
było spotkać szaliki z hasłem „Nigdy
więcej IV ligi”, gdzie przekreślenie
napisu nawiązywało graficznie do
drogowego znaku zakazu. Dziś, po
trudnych pod względem organizacyjnym ostatnich latach, awans do 4.
ligi (dwie grupy dolnośląskie) przyjmuje się z dużą satysfakcją i nadzieją
na kolejną, trzecią z rzędu promocję
o jeden szczebel rozgrywkowy.
Dominik Hołda

»» Amelię Kielar nazywają w klubie
„Kosmitka”. Nie bez powodu

W Zgorzelcu Kielar pokonała 100 m
przez płotki w czasie 13,91 sek., uzyskując minimum na mistrzostwa Europy
U-18 w Izraelu (minimum wynosiło
13,95 sek.). Młoda zawodniczka biało-niebieskich tym samym nawiązała do
sukcesu klubowej koleżanki. Maja Olszak także przed dwoma laty wybiegała
minimum na identycznym dystansie,
ale mistrzostwa Starego Kontynentu
nie odbyły się z powodu pandemii. W
połowie maja Kielar potwierdziła wysoką formę na mistrzostwach Dolnego
Śląska U-18, które odbyły się w Jeleniej
Górze, wywalczając dwa złote krążki:
na 100 m przez płotki i 200 m. Na tym
pierwszym dystansie pobiła w dodatku
rekord klubu! W Jeleniej Górze po dolnośląskie złoto U-18 sięgały także Martyna
Sterenga (skok w dal), Kacper Kuczaj
(rzut dyskiem, pchnięcie kulą) i Alicja
Gnyp (rzut dyskiem), a w kategorii U-20

pierwszy do mety na 3000 m dobiegł
Bartłomiej Szpargała.

W Zgorzelcu Amelia Kielar
pokonała 100 m przez płotki
w czasie 13,91 sek., uzyskując minimum na ME U-18 w
Izraelu
W lekkoatletycznym Górniku na Amelię
Kielar mawiają „Kosmitka”. Nie ma się
co dziwić, bo jej świetne wyniki padały
już zimą, w hali. W mistrzostwach Polski
U-18 w Rzeszowie sięgnęła po srebro, a
pamiętajmy, że startowała ze starszymi
zawodniczkami. Przed rokiem rywalizowała w swojej kategorii wiekowej i tam
był, jak na „Kosmitkę” przystało, prawdziwy… kosmos. W mistrzostwach kraju
U-16 w Karpaczu stanęła na najwyższym
stopniu podium, bijąc w biegu na 80 m
przez płotki rekord Polski!

Sukcesy Kielar to efekt świetnej pracy trenera Grzegorza Banaszka. Tylko
w ostatnich latach ten doświadczony
szkoleniowiec doprowadził wspomnianą
wcześniej Olszak do halowego mistrzostwa Polski U-18 (w ubiegłym roku), a
w 2017 mistrzynią kraju w pięcioboju
była kolejna z jego podopiecznych, czyli
Weronika Grzelak.
Bardzo dobre wyniki wałbrzyskich
płotkarek na arenie wojewódzkiej, ale i
krajowej mogą imponować. By jednak w
naszym mieście wyrastały kolejne uzdolnione sprinterki, potrzebny jest sprzęt. Jak
się okazało, niższych płotków dla najmłodszych adeptów, trenujących na bieżni na
Podzamczu, brakowało. To się niedawno
zmieniło za sprawą wsparcia Zygmunta
Worsy, prezesa Dolnośląskiego Związku
Lekkiej Atletyki. Jest na czym trenować,
czekamy na kolejne wyjątkowe wyniki!
Dominik Hołda

Fot. użyczone (LKS Górnik Wałbrzych)

Amelia Kielar to płotkarka LKS-u Górnika Wałbrzych, która nie przestaje imponować. Niedawno wybiegała minimum na mistrzostwa Europy, a liczbę medali
zdobytych przez 16-latkę coraz trudniej zliczyć!
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Fot. Alfred Frater

» Drugi rok z rzędu przegrywamy finał play-off. W poprzednim sezonie z Czarnymi, tym razem z Sokołem

Pęknięte serce kibica
Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych bez promocji do ekstraklasy. W serii finałowej z Rawlplug Sokołem Łańcut przegrali 1:3. Dwa spotkania w Aqua-Zdroju pozostawiły niezapomniane wrażenia za sprawą kapitalnych, biało-niebieskich kibiców.

Koszykarze Górnika od
trzech lat należą do czołówki na zapleczu ekstraklasy,
rozpalając kibicowskie serca
i napełniając je nadzieją. W
poprzednich rozgrywkach,
z hasłem „Razem po swoje”
na sztandarach, byli o włos
od podniesienia rąk w geście zwycięstwa. Porażka 2:3
w finale z Czarnymi Słupsk
była ciosem i łzą na policzku
nie tylko u kibiców, ale i zawodników. Tegoroczne zmagania narodziły nam „Charakternych”, czyli gotowych
do największych poświęceń
wojowników.
Najmocniej to hasło wybrzmiało po drugim meczu
finału w Łańcucie. Sokół
otworzył rywalizację bezpardonowym demontażem
wałbrzyszan. Klęska 77:114
nakazywała zapadnięcie się
pod ziemię. To jednak pod ziemią Górnicy czują się najlepiej.
Wola walki i hart ducha wy-

prowadziły zespół na prostą.
Triumf 88:78 otworzył przed
klubem morze możliwości w
postaci dwóch kolejnych meczów u siebie, w których wygrane oznaczały upragnione
podniesienie złotego pucharu.
„Każda opowieść o miłości
to potencjalnie opowieść o
żalu. Jeśli nie na początku,
to później. Jeśli nie dla jednej
osoby, to dla drugiej. Czasem
dla obu” – to słowa Juliana
Barnesa, wybitnego angielskiego powieściopisarza. Koszykarski Wałbrzych w finale
play-off stał się opowieścią o
miłości. Do klubu, do miasta,
do zawodników, do ich zaangażowania i pracy, do umiejętności pokonywania kolejnych
przeszkód na drodze do sukcesu. Górnicza opowieść jest
o miłości wymagającej, żądnej
skalpów, pucharów, medali.
Finał play-off w Wałbrzychu
zobrazował lokalne pragnienie sukcesu. Region na sport

na najwyższym, krajowym
poziomie, czeka od lat. I czekaniem jest już znużony.

Koszykarski Wałbrzych w finale play-off stał się opowieścią
o miłości – do klubu,
do miasta, do zawodników, do ich zaangażowania i pracy, do
umiejętności pokonywania kolejnych przeszkód na drodze do
sukcesu
Finał pod Chełmcem wzbudził nieprawdopodobne zainteresowanie. Na trzy dni
przed spotkaniem numer trzy
wyprzedano wejściówki w
internecie. Na godzinę przed
potyczką przy kasie biletowej
ustawiła się długa kolejka,
która ostatecznie zrodziła
rozczarowanie, bo nie dla

każdego starczyło przepustek. Ludzie wypatrywali biletów od kilku dni, dzwonili
do znajomych, a ci do swoich
znajomych z ulotną nadzieją
na wyszarpanie jeszcze jednej wejściówki. Nie wszyscy
jednak żyją wałbrzyskim basketem na co dzień. Koszykarski Górnik wyświetlił się
w pamięci niektórych po raz
pierwszy od lat, dla innych,
usadowionych nieco wyżej
na społecznej drabinie, stał się
okazją ,by błyszczeć w świetle
jupiterów.
Na trybunach najjaśniej
błyszczeli jednak kibice z „Wałbrzyskiego Kotła”. Ich biało-niebieska tzw. kartoniada,
zaproponowana pozostałym,
była pięknym wstępem do
spektaklu o marzenia. „Wiara jest w nas! Ekstraklasy
nadejdzie czas!” wybrzmiało
głośniej niż zwykle, a dębowy
parkiet Aqua-Zdroju wydawał
drgania, zwiastujące kolejny

w tym obiekcie dreszczowiec.
Gdy Hubert Pabian trafił z
półdystansu równo z końcową syreną meczu numer dwa
półfinału z Kotwicą Kołobrzeg,
Górnik miał pewność, że koszykarscy bogowie są po jego
stronie. Gdy Jan Malesa rzucał
w ostatniej sekundzie meczu
numer trzy finału z Sokołem,
sportowe uniwersum wróciło
do normy. Piłka odstawiła
diabelski taniec na obręczy,
nie dotarła do celu. Syrena
końcowa w przerażający sposób uciszyła fanatyczny doping miejscowych. 73:75. Po
sobotnim widowisku przed
halą zamieszanie. Ojciec w
popłochu poszukiwał zaginione w tłumie dziecko. Szeroko
zakrojona akcja na szczęście
zakończyła się powodzeniem.
Dzień później zwycięstwa
pospiesznie poszukiwali koszykarze.
Niedzielne spotkanie definiował wieczny pościg. Za

wynikiem, za remisem, za
realizacją marzeń i dążeń.
Kilkukrotnie biało-niebiescy
zbliżali się do Sokoła, ale ten
raz za razem dumnie wznosił
się do lotu. Porażka 86:94
zamknęła wałbrzyszanom
drogę na salony. Opowieść
o miłości nagle przemieniła
się w historię o żalu. Wielu
żałowało, że się nie udało,
że nie wyszło. Wesołe uściski
zastąpiło poklepywanie po
plecach, ku pokrzepieniu
serc. Łzy radości zastąpiły
łzy rozpaczy. Po końcowej
syrenie te popłynęły z oczu
Krzyśka Jakóbczyka, lidera
punktowego w meczu numer
cztery, Maksyma Papacza,
asystenta trenera, Patryka
Pietraszki, trenera przygotowania motorycznego i Przemka Wojdy, fizjoterapeuty.
Koszykarski Wałbrzych stał
się smutny dla obu stron,
klubu i jego kibiców. Nadchodzi czas na rozliczenia,
podsumowania i przemyślenia na temat przyszłości.
Srebrny medal dla wielu jawi
się jako mizerne zwieńczenie
zmagań, ale i on za kilka
tygodni przyniesie uśmiech.
Cel awansu do ekstraklasy nie został spełniony, ale
Górnik nie odkleił się od
ligowego topu. Znowu był
groźny i charakterny.
Dominik Hołda
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Pasjonujące
historie wspiera

Pożyczki bez wychodzenia
z domu

do 15 000 zł!

Zeskanuj kod
i pobierz
bezpłatną
aplikację
eFines

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)

Przyznaję się – byłam koszmarna.
Na początku i już potem na zawsze – z wyglądu. Natura
i rodzice wyposażyli mnie w, nazwijmy to, dobrze wyposażoną sylwetkę. Najpierw miałam na czym siedzieć, a potem
wyrosło coś, czym mogłam głęboko oddychać. W każdym
razie na podwórku wśród mniej więcej rówieśników wyróżniałam się. Zośka była co prawda wyższa, ale znacznie
chudsza. Kiedy kłóciłyśmy się, krzyczałam do niej „Chudzielec
na widelec”, a ona odwzajemniała się tekstem „A grubasy
na łyżkę!”.
W każdym razie kawał baby było ze mnie i zdarzało mi się
to wykorzystywać w koszmarny sposób. Przekonali się o tym
faceci mego dzieciństwa.
Przez dłuższy czas, jak każde chyba dziecko, zupełnie nie
rozumiałam, po co po świecie chodzą osoby płci drugiej.
Oczywiście z wyjątkiem taty. On był potrzebny, by pracować
i przynosić pieniądze. Ale już zupełnie nie rozumiałam roli
mego brata, ani paru starszych chłopaków z podwórka, którzy
z trzepaka robili „bramkę” i kopali piłkę. Oczywiście zajmowali
wówczas część podwórka i mieliśmy ograniczony teren do zabawy. Przez pewien czas nie bardzo rozumiałam, jaki jest sens
zabawy w „wojnę”. Dopiero kiedy w moje życie i serce wkroczył
dobry wódz Apaczów Winnetou, dopuściłam możliwość, iż ta
zabawa ma jakiś sens. Zwłaszcza, że w książkach Karola Maya

» Budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Piłsudskiego (Świerczewskiego) 100, stan na 2007 rok

oraz filmach produkcji zachodnioniemiecko-włosko-francuskojugosłowiańskiej kobiety też były.
W podwórkowych, a potem szkolnych kontaktach między
dwoma płciami, odgrywałam znaczącą rolę. W związku z
tym, że chłopaki rzucali się do nas z łapami i wszystko chcieli
załatwiać po męsku, stawałam zawsze w obronie własnej płci
wrzeszcząc „Czego? Won stąd!”. Na mój widok odchodzili.
Właśnie załatwianie sprawy po męsku… Z reguły polegało to
na praniu się po mord… buzi lub uprawianiu zapasów w połą-

Fot. użyczone (archiwum autorki)

VII. Pojedynek

czeniu z judo. Karate i innych MMA jeszcze nie znano. Wszystko
odbywało się zgodnie z przepisami, które ktoś kiedyś ustanowił,
a oparł je na zasadach sportowych. Bo na sporcie to wiadomo,
każdy się zna. A więc dwóch skłóconych chłopaków wyznaczało
sobie czas pojedynku, który miał rozsądzić, kto ma rację. Najczęstszym terminem był czas „po lekcjach”. Nasza szkoła, Szkoła
Podstawowa nr 4, stała przy głównej ulicy Nowego Miasta,
Świerczewskiego. Od tej ulicy niczym odnogi rozchodziły się
inne, mniejsze uliczki. Ulica Bogusławskiego biegła w stronę
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lasu. Tam kierowali się nie tylko uczestnicy pojedynku. Towarzyszyli im kibice, bo wieść o tym, że „będą się bić!” roznosiła się
lotem błyskawicy po dwupiętrowym budynku szkolnym. Tłum
uczniów w przepisowych szkolnych fartuszkach udawał się na
koniec Bogusławskiego. Z własnych ciał formował przepisowy
ring, do którego wkraczali skonfliktowani i dopingował.
Czasami bito się do pierwszej krwi, która najczęściej lała się z
nosa. Czasami walkę kończono po przygwożdżeniu delikwenta
do ziemi, czyli trawy i zapytaniu: „Masz już dosyć?”. Z reguły
leżący kiwał głową, że tak.
Zdarzało się, że mijał nas jakiś dorosły. Stawał, patrzył, obserwował, czy wszystkie zasady zachowane, po czym odchodził.
Koszmar, totalny koszmar, dziś za taką postawę to kilka lat bez
wyroku!

Baltona to był taki nadmorski
Pewex, w którym można było za
dolary i inną walutę z drugiego
obszaru płatniczego kupić rzeczy
boskie dla nas, dzieci robotników
z górniczego Wałbrzycha
I kiedyś….
Gdy byłam w piątej klasie, odwiedziła nas rodzina z Gdańska.
Ludzie majętni, z własnym domem w dzielnicy Wrzeszcz, z własnym samochodem, którym przejechali całą Polskę i pracujący
w czymś, co brzmiało jak magia – Baltona się nazywało. To był
taki nadmorski Pewex, w którym można było za dolary i inną
walutę z drugiego obszaru płatniczego kupić rzeczy boskie dla
nas, dzieci robotników z górniczego Wałbrzycha.
W prezencie dostałam kolorową plastikową torbę, zwaną
dziś „reklamówką”, bo rzeczywiście reklamowała „Baltonę”.
Z dumą zabrałam ją do szkoły, by pochwalić się dobrobytem.
Włożyłam do niej strój na wychowanie fizyczne – białą koszulkę,
granatowe spodenki i tenisówki. Na plecy wrzuciłam tornister,
a w dłoni, tuż przed sobą niosłam szczyt marzeń. Niech widzą!
Na przerwach po boisku też chodziłam z torbą, w obawie,
żeby ktoś jej nie ukradł. Oczywiście rzucało się to w oczy. Większość zazdrościła. I dobrze. I o to chodziło. Niestety, zazdrość
doprowadziła do tragedii.
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- Ty, co tak łazisz z tą torbą? – zapytał po trzeciej lekcji niby
kolega z klasy, nazwijmy go Janusz.
- Bo mi się chce!
- Pójdę do Pewexu i se też taką kupię.
- To se kup. Ale na pewno nie taką, bo ta jest z Baltony!
I wtedy popełniłam koszmarny błąd. Podsunęłam
niby koledze z klasy torbę pod samą twarz, by mógł
własnymi oczami zobaczyć, iż to nie byle jaki Pewex
z wałbrzyskiego Rynku, ale oryginalna Baltona spod
Westerplatte.
Janusz chwycił reklamówkę, pociągnął i oderwał jedno
ucho. Strój na w-f wyleciał na podłogę, ucho zostało w rękach
Janusza, a ja rozryczałam się, jak na prawdziwą babę przystało.
Wydarzenie miało miejsce na terenie szkoły, więc interweniował
nauczyciel. Janusz oczywiście otrzymał słowną naganę i polecenie, by krzywdę naprawić.
- Niech mi taką odkupi! – wrzeszczałam przez łzy.
Wiadomo, nie mógł. Gdzie Wałbrzych, gdzie Baltona…
Nauczyciel też to zauważył.
- To niech mi odkupi taką z Pewexu!
- My nie mamy dolarów… - jęknął niby kolega, co to jeszcze
przed chwilą straszył, że se kupi podobną torbę w sklepie w
Rynku.
- To se kupcie od Cyganów! – zachęciłam tym samym do
dokonania przestępstwa, wszak nielegalny handel obcą walutą
był zakazany i karany.
Nauczyciel wydał prawomocne orzeczenie, z którego wynikało, że Janusz ma się zastanowić, jak krzywdę naprawić.
Oczywiście podczas następnej lekcji nie mogłam się na niczym
skupić. Rozpacz zalewała mi serce. W połowie lekcji siedząca
ze mną Danka szepnęła:
- Powinnaś się z nim bić.
Rozpacz zwolniła zalewanie serca.
- Jak to bić?
- Normalnie. Pod lasem. W ryja i z kopa. Jak wszyscy.
Danka miała doświadczenie w walce wręcz. Kiedyś tłukła się
z Baśką w szatni. Dziewczyny miały długie włosy, więc ciągnęły
się za nie i wrzeszczały. Walka nie trwała długo, bo wrzaski
usłyszał nauczyciel. Rozdzielił walczące. Nawrzeszczał i koniec.
- Myślisz, że mam szansę?
- No pewnie, zobacz jakie to chuchro…
No, rzeczywiście, Janusz był mniejszy ode mnie. Ale jako
chłopak, zapewne często piorący się, miał przewagę, nazwijmy
to – techniczną. Sprawę do końca lekcji trzeba przemyśleć…

» Budynek przy ul. Bogusławskiego 2, w którym uczyły się dzieci klas I-II
Szkoły Podstawowej nr 4, stan na 2008 rok
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» Czesława Kulesza podczas przyjęcia szkolnego i dyskoteki
z okazji ukończenia szkoły podstawowej przez córkę – 11
czerwca 1974 roku

Na przerwie podeszłam do niego i głośno, by wszyscy słyszeli,
powiedziałam:
- Słuchaj koleś, będziemy się bić.
Wiadomość oczywiście lotem błyskawicy przeleciała przez
szkołę. „Będą się bić! Dziewczyna z chłopakiem!” . Tego dawno
w szkole nie było!

Wódka zmieniała dorosłych,
no bo taki spokojny, cichy
tatuś zaczynał śpiewać na
cały głos, a „Mały książę” w
jego wykonaniu brzmiał jak
symfonia. Mamusia na wszystko
pozwalała, na zasadzie „zajmij
się dziecko sobą”, a wujek
sknera nagle rozdawał dzieciom
forsę
Po lekcjach tłum w szkolnych fartuszkach ruszył ulicą Bogusławskiego pod las. Obok mnie szła Danka i udzielała trenerskich rad, jak taktycznie mam rozegrać pojedynek:
- Od razu doskocz do niego, zwal go na trawę, usiądź mocno
swą wielką dupą na jego brzuchu i pytaj, czy ma już dosyć.
Tłum ustawił żywy ring. Zdjęłam fartuszek. Podciągnęłam
koszmarne bawełniane rajstopy, sprawdziłam zapięcie spódniczki i ruszyłam do ataku.
Taktyka Danki okazała się odpowiednia. Janusz przygotowany
na cios w szczękę, zajął pozycję pierwszego kroku bokserskiego. Z impetem i swoją masą rzuciłam się na niego. Zachwiał
się w posadach i runął na trawę. Wskoczyłam mu na brzuch,
podniosłam zaciśniętą pięść, zbliżyłam do twarzy:
- Masz już dosyć?
Łapiąc oddech, kiwał głową na znak, że oczywiście tak.
Widownia biła brawo. Triumfowałam. Torba z „Baltony”
została pomszczona.
Od tamtej pory stałam się koszmarem szkoły. Dziewczyny
nawet nie zamierzały ze mną zadzierać i schodziły mi z drogi.
Chłopacy odnosili się z szacunkiem. W sumie nie było z kim się
kłócić. Kolejnych pojedynków z moim udziałem nie było.
Następnego dnia Janusz przyniósł naprawioną torbę. Urwane
ucho zostało częściowo przylepione, częściowo przyszyte.

WIESZ
24.5.2022
CO |r. NR 13/24.5.2022 r.

Pasjonujące
historie wspiera

KOSZMARY MEGO DZIECIŃSTWA

Pożyczki bez wychodzenia
z domu

do 15 000 zł!

VIII. „Dorośli”
Wiadomo, że dzieci, zanim wymyślą coś własnego, najpierw
naśladują dorosłych. Wspominając koszmary dzieciństwa, zastanawiam się, kto był bardziej koszmarny: naśladujące dorosłych
dzieci czy dorośli, których te dzieci naśladowały…
W sławetnych latach 60. ludzie byli bardzo rozrywkowi. Chodzili do knajp, zwanych restauracjami, na potańcówki, zwane
dancingami, a jeśli akurat nie mieli z kim zostawić dzieci, które
rodziły się na potęgę bez pomocy instytucji państwowych,
urządzali imprezy w domu. O urodzinach już pisałam, ale były
też spotkania towarzyskie bez okazji. Ot tak sobie, takie pogaduszki przy kawie (z dolewką oczywiście, bo drugiej świeżo
parzonej już nie podawano), przy herbacie (w każdej ilości) oraz
obowiązkowo przy butelce z czerwoną naklejką zwaną „Wódką
czystą” (w ilościach… no powiedzmy – normalnych). Kawę i
herbatę podawano w szklankach na spodeczkach. Potem zamiast spodeczków były słomiane lub metalowe uchwyty, które
parzyły dłonie nie gorzej od gorącego napoju.
Z wódką było inaczej. Zatem chwila refleksji, czym był alkohol
dla dzieciaka…

Tłum ustawił żywy ring. Zdjęłam
fartuszek. Podciągnęłam
koszmarne bawełniane
rajstopy, sprawdziłam zapięcie
spódniczki i ruszyłam do ataku
Po pierwsze był to napój, co to zmieniał dorosłych. Taki
spokojny, cichy tatuś zaczynał śpiewać na cały głos. „Mały
książę” w jego wykonaniu brzmiał jak symfonia. Inny tatuś, o
przeszłości kombatanckiej, grzmiał „Dziś do ciebie przyjść nie
mogę”. Mamusia na wszystko pozwalała, na zasadzie „zajmij
się dziecko sobą”. Wujek sknera nagle rozdawał dzieciom forsę.
Wredna ciotka wybaczała każdemu przewinienia.
A najważniejsze w każdej domowej imprezie z udziałem
„czystej 40%” było uzyskanie praktycznie pełnej swobody
przez dzieci. I mogłyby takie dzieci iść na przykład w miasto,
i starzy by tego nie zauważyli, gdyby nie monitoring sąsiadów
i lornetka pani Heni. My dzieci mogliśmy więc rządzić we
własnym pokoju, bo ubikacja była wspólna, dla gości też.
Czasami zdarzało się, że jakiś wujek tam usnął. Żeby dziecko
mogło zrobić siusiu, trzeba było wołać pomoc do przeniesienia
wujka na tapczan.
Z wiekiem poczyniliśmy obserwacje, które miały zaprocentować w życiu dorosłym, do którego oczywiście zdążaliśmy i
chcieliśmy zdążyć jak najszybciej.
To było w szóstej klasie. Właśnie w szkole nauczyciele
zaproponowali, żeby najlepsi uczniowie pomagali w nauce
najsłabszym. Nazwano to douczaniem. Mieliśmy spotykać
się w różnych mieszkaniach, żeby nie obciążać jednej chaty,
wspólnie odrabiać lekcje, tłumaczyć sobie niewytłumaczalne
i dyskutować nad losami Anielki z powieści Prusa. Klasę
podzielono na grupy, głównie terytorialne i wyznaczono szefa. Był to uczeń z piątkami, który miał zajęcia prowadzić. Ja
oczywiście zostałam szefową grupy obejmującej obszar ulic
wokół Ogińskiego. Nawet kopnął mnie zaszczyt, bo Lidka,
mieszkająca na Krętej, nie chciała należeć do grupy Waldka,
tylko do mojej.
I tak douczanie ruszyło. Nawet kilka przepisowych zajęć się
odbyło. Ale w pewnym momencie zrobiło się koszmarnie. Siedzi
człowiek te pięć godzin w szkole przez sześć dni w tygodniu, a
po lekcjach znowu szkoła… W sumie nikt nic nie miał przeciwko

» Świadectwo szkolne z 1972 roku

douczaniu, ale może tak zająć się czymś bardziej praktycznym,
czymś, co się przyda w dorosłym życiu…
Nie wiadomo kto wpadł na ten pomysł… Siedzieliśmy u Marka. Znudzeni, wyczerpani nierównościami i rozbiorem logicznym
zdania pojedynczego, zastanawialiśmy się nad sensem życia. Po
co te zdania rozbierać, po co te równania rozwiązywać, po co
wiedzieć, ile kto wydobywa węgla i jak rządził król Jagiełło…
gdzie sens… dokąd to zmierza…
Po koszmarnym narzekaniu i totalnym skrytykowaniu programu nauczania dla szkoły podstawowej, postanowiliśmy
wszystko zreformować.
Zaczniemy uczyć się życia!
Dorosłego oczywiście.
Na początek nauczymy się pić!
- Widzieliście, jak oni piją? Podnoszą kieliszek do ust i za
jednym machem wszystko prosto do gardła! – uświadomił
nam Marek.
- No, od razu. Kiedyś spróbowałem wódki. Okropna jest.
Starzy musieli długo się uczyć, by tak pić – podzielił się spostrzeżeniami Włodek.
Lidka miała inne obserwacje:
- Ale tak robią tylko przy piciu w małych kieliszkach tej z
czerwoną naklejką.
- I z takimi innymi też. Ważne, żeby w środku była wódka
przezroczysta – dodałam.
Ktoś inny uświadomił nam, że jest jeszcze wino i alkohol o
kolorze herbaty.
- To się nazywa koniak – pochwaliła się znajomością tematu
Mariola.
Kolejnym wnioskiem z owocnej narady było potwierdzenie
faktu, iż starzy mają w kredensie różnego typu kieliszki. Marek
szybko pobiegł po swoje, czyli jego rodziców. Przyniósł trzy.
Ten to na pewno do wódki czystej bez względu na naklejkę…
ten … chyba do wina, bo taki duży…, ale ten… co to w ogóle
jest… wąski i wysoki…
- Marek, co twoi starzy w tym piją? – zapytaliśmy.
Marek wzruszył ramionami.
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- Chyba nic, bo ten kieliszek jest zakurzony. Może to tylko
taka dekoracja…
Wtedy Marka olśniło:
- Wiem, wiem! W tym pili takie coś, co najpierw strzela, a
potem się buzuje. Pili to na Nowy Rok, a potem mama mówiła,
że bąbelki jej do głowy uderzyły.
Ot i zagwostka. Koszmarna. Jak nazywa się coś, co najpierw
strzela, potem się buzuje, a na koniec bąbelki uderzają do
głowy? Rozpoczęliśmy burzę mózgów. Przy żadnym równaniu
nasz umysł nie pracował tak intensywnie jak przy próbie rozszyfrowania nazwy tajemniczego napoju.
- Mam! Mam! To się nazywa szampan! – ryknęła Mariola.
Rozstaliśmy się w znakomitych nastrojach. Sami sobie wyznaczyliśmy pracę domową – obserwacja rodziców, ciotek i wujków
podczas imprezy. Do tego przegląd kieliszków i odwiedziny
w sklepie monopolowym w celu ustalenia, jakie alkohole są
na półce. Taki sklep znajdował się na rogu Świerczewskiego i
Namysłowskiego. Wizyty dzieci nie były tam niczym specjalnym. Sklep skupował butelki po wódce. A przynoszeniem ich
zajmowało się młode pokolenie. Inwigilacja dorosłych i alkoholu
trwała dwa tygodnie. W końcu nadszedł dzień ZERO.
Spotkaliśmy się u Lidki, bo akurat jej starzy pracowali na
drugą zmianę, a starsze rodzeństwo miało dyskotekę w szkole.
Średniej rzecz jasna. Każdy przyniósł zakoszone z domu kieliszki.
Ustawiliśmy je na stole. Nie było dwóch identycznych.
Za wódkę robiła woda kranówa przegotowana, bo nieprzegotowana śmierdziała chlorem. W roli wina wystąpił kompot
(inwestycja Marka, poprosił mamę, by dała). Za nieznany nam
bliżej koniak robiła herbata „Ulung”, zaparzona przez Lidkę.
Oranżada symbolizowała tajemniczy szampan, bo miała bąbelki. Inne alkohole, których w sklepie monopolowym było
multum, a o których nie mieliśmy zielonego pojęcia, bo w
naszych robotniczych domach nie gościły, symbolizować miała...
też woda przegotowana.
Usiedliśmy przy stole, na którym stały talerze, oczywiście
puste, ale od czego wyobraźnia. Lidka robiła za panią domu.
Pomagał jej Marek. To on polewał. Najpierw oczywiście czystą.
Przy pierwszym kieliszku Włodek zakrztusił się i trzeba było go
walić w plecy. Ja też nie dałam rady wlać wszystkiego do gardła.

» Jakie oceny!
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Przy kolejnych było znacznie lepiej. Oczywiście udawaliśmy, że
jemy, do czego zachęcała nas pani domu.
- Może tak śledzika? A tu świeża kaszanka. Oj nie, kiełbaski
nie było, a pomidorki jeszcze nie urosły. Proponuję ogórki, sama
kisiłam. Chlebek oczywiście od Kręcisza.

Za wódkę robiła woda
kranówa przegotowana, bo
nieprzegotowana śmierdziała
chlorem, w roli wina wystąpił
kompot, za nieznany nam bliżej
koniak robiła herbata „Ulung”,
a oranżada symbolizowała
tajemniczy szampan
Potem było wino. Z naszych obserwacji wynikało, że wino
pije się w towarzystwie ciasta pieczonego przez mamy lub
kupionego w piekarni u Orzechowskiego. Wino i dziwny
koniak pije się powoli. Najwięcej wyobraźni wymagało od nas
picie szampana. Był październik, a trzeba było wyobrazić sobie
przywitanie Nowego Roku. W sumie wyszło nam całkiem nieźle,
bo nawet życzenia sobie złożyliśmy. A Lidka zagrała bąbelki uderzające jej do głowy i wylądowała w ramionach Marka. Chyba
im się nawet to spodobało. Przyszedł też moment na odegranie
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» Grażyna Kulesza z rodziną podczas rodzinnego spotkania w
mieszkaniu przy ul. Ogińskiego, 1968 rok

scen wujków i cioć podczas domowej imprezy. Włodek zaczął
rozdawać pieniądze, ja krzyczałam, że świat jest piękny. Aż w
końcu zaczęliśmy śpiewać. Każdy oczywiście co innego, ponieważ z naszej inwigilacji środowiska dorosłych wynikało, że jest
to najczęstsza forma koncertowania po wypiciu nieokreślonej
ilości alkoholu.

Zeskanuj kod
i pobierz
bezpłatną
aplikację
eFines

Był więc element patriotyczny w postaci „Przybyli ułani pod
okienko”, polski big beat „ Trzynastego”, Klenczon i „10 w skali
Beuforta” oraz przebój wszech czasów „Szła dzieweczka do
laseczka”.
Kiedy dzieweczka była „jakżem ci rada”, ktoś zapukał
do drzwi. Ze zgrozą ujrzeliśmy koszmarnego sąsiada
Lidki:
- Co tu się do cholery dzieje? – zapytał i zlustrował nas swym
wrednym wzrokiem.
Jako szefowa grupy douczającej poczułam się wezwana do
odpowiedzi.
- Uczymy się.
- Czego?
- No uczymy się zmywać naczynia, zwłaszcza szklane. Jutro
mamy sprawdzian z zajęć praktycznych, a wymyć i wytrzeć takie
kieliszki to problem.
- A wycie? Na śpiew się uczycie?
- Oczywiście – przytaknęłam zadowolona, że sąsiad podsunął
mi wytłumaczenie głośnego śpiewania.
- To praca domowa. Każdy ma przygotować jakąś piosenkę.
Sąsiad wykazał się wyrozumiałością i troską o edukację
młodego pokolenia.
- W porządku. Tylko kieliszków nie potłuczcie. I śpiewajcie
pojedynczo.
Wyszedł. Odetchnęliśmy z ulgą. Wysunęliśmy kolejny
wniosek. Zachowanie dorosłych w towarzystwie alkoholu jest
koszmarne. Dlaczego zatem sąsiadom śpiewy i wrzaski nie
przeszkadzają, skoro nasze wymagały interwencji? Prawdziwy
koszmar...
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