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Czy wiesz, że…
ulica Pocztowa (Post Strasse), tam znajdowały
się ujęcia źródeł wód mineralnych. Była tam
również reprezentacyjna hala spacerowa
oraz Zakład Kąpielowy, wybudowany w
stylu klasycystycznym. Przy ulicy Pocztowej
9, znajdował się popularny dom zdrojowy
„Lwi Gród” (Löwen-haus). Oficjalnie uzdrowisko zamknięto w 1873 roku, a działalność
górnicza na tym terenie spowodowała zanik
źródeł wód mineralnych.

RYS: Marcin Skoczek

Red

Fot. użyczone (Marsch A. „Śląskie kurorty i zdroje – dawniej i dziś”, Würzburg 2009, s. 56)

Stary Zdrój (Altwasser) jest jedną z najstarszych na naszym terenie miejscowości uzdrowiskowych? Jej historia sięga XIV wieku. O
istnieniu wód mineralnych w tym miejscu
świadczą zapisy pochodzące z 1375 roku.
Prawdziwe leczenie uzdrowiskowe na szerszą
skalę rozpoczęto od 1689 roku, po wykonaniu
ujęcia źródła „Aqua antiqua”. W pierwszej
połowie XIX wieku Stary Zdrój (Altwasser)
był miejscowością niezwykle popularną.
Główną promenadą uzdrowiska była obecna

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę
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Tylko u nas 40 stron!

Szykujcie się na udany urlop

dwutygodnika w formacie
PDF. On-line „zaopatrzycie się”
również we wszystkie dotychczasowe numery naszej gazety.
Do ściągnięcia są wszystkie
wydania archiwalne. Wszystko
Redakcja
za darmo.

Choć w niewielkim stopniu postaramy się pomóc wam go dobrze zaplanować. Żebyście bez większych problemów dotarli w lipcu i sierpniu do ciekawych miejsc, naprawdę wartych zobaczenia. Najlepiej z całą rodziną. Szukajcie w środku naszego dodatku
WieszCo NA LATO.
my wam wyjątkowy dodatek.
Żebyście mogli poznać miejsca
warte odwiedzenia. A kiedy
zapuszczać się w nieznane
i te bardziej rozpoznawalne
zakątki, jak nie w lipcu czy
w sierpniu? Stąd pomysł na
wkładkę WieszCo NA LATO
. Dajcie nam znać, co o tym

sądzicie? Podoba wam się
taka forma dodatków? Piszcie
do nas w każdej sprawie na
adres: redakcja@wieszco.pl.
Nim siądziecie i coś do nas
skrobniecie, przeczytajcie najnowszy numer gazety, którą
właśnie trzymacie w dłoniach.
Jeśli w wersji papierowej w

ogóle udało wam się ją dorwać. Bo to nie jest łatwa sprawa. Możecie na nas trafić w
jednym z 500 punktów kolportażu na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Oczywiście
warto też zajrzeć na stronę
www.wieszco.pl, z której ściągniecie każdy numer naszego
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w które włożyliśmy wiele serca i
pracy. Żebyście mogli je z ciekawością przeczytać. Wszak nie bez
powodu, co dwa tygodnie, niezmiennie „Dajemy do myślenia”.
W tym tygodniu oprócz stałych rubryk, wielu spektakularnych nowości – jak to zresztą
u nas zawsze bywa – dokłada-

Czas na relaks

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Nie przestajemy was rozpieszczać. Pokażcie drugi taki lokalny
tygodnik, w którym na 40 stronach dostaniecie mnóstwo treści.
Ale nie byle jakich. Na przykład
przepisywanych bezrefleksyjnie
komunikatów urzędowych lub
newsów typu „wytnij”, „wklej”,
tylko artykułów dziennikarskich,

NA LATO
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Szukaj

w środku
dodatku
NA LATO

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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Prawie pół litra, które ratuje życie!

» Tak dawniej pobierano krew od
honorowych dawców

Fot. użyczone (RCKiK w Wałbrzychu)

Dokładnie 450 ml, tyle jednorazowo można pobrać od
dawcy. Krwi nie da się wyprodukować, ani niczym zastąpić.
Dlatego tak ważne jest jej oddawanie. Nigdy nie wiadomo,
kiedy będziecie potrzebować tego płynu ratującego życie.
Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także
cierpiącym na rozmaite choroby.

Jak żukiem krew wozili
Króliki potrzebne do testowania, kozły sprezentowane przez wrocławskie zoo i... kredki świecowe w częstym użyciu – to rzeczywistość wałbrzyskiej stacji krwiodawstwa sprzed 40 i 50 lat. Dziś,
w porównaniu z tamtym okresem, mamy „Amerykę”. Technologia
prawie jak z kosmosu, niemal wszystko jednorazowe, tylko dawców jakby mniej. A krwi nie da się przecież wyprodukować. Ktoś ją
musi oddać.

Zawsze chodziło o to samo,
żeby do stacji krwiodawstwa
przychodziły tłumy. I przychodzili, głównie górnicy, którzy
po szychcie, żeby otrzymać
dzień wolny, chętnie oddawali
krew. Dziennie do wałbrzyskiego ambulatorium trafiało
nawet 200 osób, które wychodziły z upominkami. W
zależności od okresu, były
to czekolady, kawa, szynka,
a nawet mydło jak w stanie
wojennym. Przez długi czas
honorowi dawcy krwi dostawali też talony na obiady
w restauracjach działających

w centrum miasta. Szli do
Stylowej lub Centralnej, a
tam czekał na nich porządny
schabowy i lampka wina.

mają najcenniejszego. Choć
dziś w przeciwieństwie do
lat. 70. lub 80. dawca krwi
nie musi już czuć przy sobie

Króliki dobierano z długimi uszami i wyraźnymi
żyłami, żeby można było łatwiej testować płyny
konserwujące, aby później bez obaw o bakterie
można było pobrać krew
Dziś oddający krew otrzymują dwa dni wolnego (tak
jest z powodu pandemii),
a pielęgniarki wciąż tęskno
wyglądają za tymi, którzy
chcą podzielić się tym, co

krwiodawstwa był bardzo
młody, wcale nie dziwimy się,
że przez placówkę przewijały
się tłumy dawców. Głównie
górników…
A tak na poważnie, zastanawiacie się w ogóle, po co o
tym wszystkim wspominamy?
Dokładnie 14 czerwca urodził
się austriacki patolog, Karl

Landsteiner, który w 1901
roku odkrył grupy krwi A, B i
C (później określoną jako 0),
a datę tę od dawna obchodzimy jako Światowy Dzień
Krwiodawcy. Dziś w RCKiK
królują nowoczesne separatory osoczowe, wirówki do
preparatyki, zamrażarki szokowe. Nowoczesny sprzęt oraz
automatyczne urządzenia do
diagnostyki to w pracowniach
absolutny standard. Podobnie
jak wszechobecna komputeryzacja i rozbudowująca się
baza transportowa. Słowem
full wypas.
Pamiętacie, jak było dawniej? Mało osób wie, że przy
wałbrzyskiej stacji krwiodawstwa działała zwierzętarnia.
A w niej około 60 dorodnych
królików i trzy kozły sprezentowane przez państwa
Gucwińskich z wrocławskiego zoo. Króliki dobierano z
długimi uszami i wyraźnymi
żyłami, żeby można było
łatwiej testować płyny konserwujące, aby później bez
obaw o bakterie można było
pobrać krew. Konserwant
wstrzykiwano dożylnie królikowi i w odbycie mierzono
temperaturę. Gdy po kilku
próbach wzrastała, wiadomo
było, że płyn do niczego się
nie nadawał i musiał trafić
do zlewu. Robiono tak aż do
skutku, do chwili gdy królik
przestawał gorączkować,
a konserwant można było
użyć przy poborze krwi. Kozły
były natomiast niezbędne
do wytworzenia surowicy
antyglobulinowej. Potrzebnej

później do wykonywania
próby krzyżowej, czyli zgodności grupy krwi dawcy z
biorcą. Prawda, że brzmi
wręcz niewiarygodnie, ale
tak było.
W stacji funkcjonowały
cztery boksy. Dawcom, oczywiście w bliskości z pielęgniarką, pobierano grubą
jak diabli igłą, tak jak dzisiaj
450 ml krwi, która przez
plastikowy przewód wpływała do szklanej butelki
wypełnionej konserwantem
przetestowanym wcześniej
na królikach. Następnie do
akcji wkraczały pielęgniarki
z serologii, by oznaczyć grupę krwi. Na stole lądowało
200 szczelnie zamkniętych
buteleczek z dołączonymi do
każdej małymi ampułkami. Z
nich wkrapiało się niewielką
ilość krwi na szklaną płytkę,
na której kredkami świecowymi rysowano siatkę. Tak,
by krople nie połączyły się
ze sobą i żeby można było
oznaczyć każdą grupę. Dziś
robi to analizator. Dawniej
posiłkowano się… przyborami szkolnymi. Następnie
odpowiednio oklejone kolorowymi karteczkami butelki pan Leon wiózł swym
słynnym żukiem do szpitala,
który akurat potrzebował
drogocennego płynu. Później
szklane buteleczki wracały
do stacji. Trafiały do sterylizacji i czyste na stół pod nos
dawcy. Obieg, żeby nie powiedzieć krwiobieg, zostawał domknięty. Jak w życiu.
Tomasz Piasecki

piersi „siostry”, by usłyszeć jej
bicie serca. Dawniej tak miało
właśnie być, żeby oswoić tych,
którzy decydowali się przyjść i
podzielić krwią. Jeśli dodamy,
że ówczesny personel stacji

W Wałbrzychu już w 1951 r. z inicjatywy dyrektora miejskiego szpitala, dra Władysława Michale powstał przy placówce pierwszy punkt poboru krwi, który wkrótce został przekształcony
w stację krwiodawstwa. Rok później kierownikiem stacji został dr Kazimierz Dzik, który w 1954
r. przeniósł ją do nowej siedziby przy ul. Chrobrego 31, w której mieści się do dziś, ale już jako
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
W 1956 r. dyrektorem stacji został dr Jan Jagoda. Dzięki niemu powstała pracownia diagnostyczna, rozszerzył się zakres badań serologicznych, utworzono preparatykę krwi, poprawiła
się obsada personelu. To wtedy przy szpitalach utworzono punkty krwiodawstwa – w samym
Wałbrzychu 4, a w podległych powiatach 18. Łącznie powstały 22 oddziały terenowe wykonujące
samodzielnie badania diagnostyczne oraz preparatykę krwi. Od 2012 roku krew można oddawać
w czasie akcji wyjazdowych mobilnych punktów poboru krwi tzw. krwiobusów.
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Kilkadziesiąt nowych mieszkań zostało
oddanych do użytku w ubiegłym tygodniu
w Wałbrzychu. Powstały w kilku dzielnicach miasta.

Rys. Katarzyna Zalepa

Prezydent Roman Szełemej wraz z przedstawicielami
MZB wręczył klucze m.in. do
ośmiu nowych mieszkań komunalnych zlokalizowanych

w gruntownie wyremontowanym budynku przy ul. Piłsudskiego 84. Wartość umowna
wykonanych prac to 1,8 mln
zł. Dofinansowanie z Banku

Gospodarstwa Krajowego
wyniosło 238 tys. zł.
- Chcemy uniknąć sytuacji,
żeby w starych dzielnicach były
pustostany i dążymy do ożywienia tych miejsc. Program rewitalizacji kamienic realizujemy w
kilku dzielnicach, ale najbardziej
widoczne jest to na Nowym Mieście – mówi gospodarz miasta.
Do użytku oddano również wyremontowane lokale

mieszkalne w budynku przy
ulicy Traugutta 5. Budynek
przeszedł całkowitą metamorfozę, a jego gruntowny
remont kosztował nieco ponad 2 mln zł. Klucze wręczono
także do nowych mieszkań
komunalnych zlokalizowanych w gruntownie wyremontowanym budynku przy
ul. Pocztowej 26. Wartość
umowna wykonanych prac to

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

Odebrali klucze
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ponad 2,5 mln zł. Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa

D*py z nas, nie kierowcy
Z wałbrzyską obwodnicą jest jak ze ślubem łysego i niskiego grubaska z wystrzałową dziewczyną. Najpierw są marzenia, dzięki którym nie można pozbyć się wyidealizowanego obrazu partnerki. Potem długie wyczekiwanie, a gdy ono przedłuża się w
nieskończoność, pojawia się niepokój i zniecierpliwienie. Kończy się na zadawaniu
pytań. Jak to będzie? Czy podołam? Może do siebie nie pasujemy? Dlatego przed
małżeństwem dobrze jest się lepiej poznać, a po ślubie koniecznie dotrzeć.
Żeby nikt nie poczuł się obrażony.
Nie mamy nic do łysiejących i niskich
grubasków. Wystarczy spojrzeć na nas
i dodać do tego jeszcze coś w stylu
„pryszczaty okularnik”. Będzie komplet. No bo wiadomo, że niski facet
nie może być przystojny. Tak twierdzi
niejaka Anna Wendzikowska. A jeśli
do tego ma brzuszek i zakola, to już
w ogóle nie ma o czym gadać.
Wspominamy o tym z konkretnego powodu. Wyobraźcie sobie, że
Wałbrzych jest dziś jak ten niezbyt
wysoki okularnik chcący koniecznie
wejść w mezalians z piękną, smukłą,
bujającą biodrami niczym modelka
na wybiegu, wystrzałową… obwodnicą. Pozwolicie, że tym razem
będzie u nas nieco więcej damsko-

-męskich skojarzeń. Wszak za chwilę
– raczej tę bliższą – małżeństwo
zostanie skonsumowane i zwiążemy
się na zawsze z piękną jezdnią przechodzącą przez pół miasta. Patrząc
jednak na ostatnie efekty to strach
nas obleciał większy niż rywalki Igi
Świątek na korcie.
Skojarzeń z obwodnicą Wałbrzycha mamy przynajmniej tyle, ile
mieszkańców liczą wspólnie Indie
i Pakistan. No dużo. Ale nie o tym
będzie dzisiaj, bo czas wreszcie
rzucić jakimś konkretem, skąd taki
przydługi wstęp. Więc będzie o
zaręczynach, czyli otwarciu jednego
z kawałków tejże drogi. Rondzie
Niepodległości (przez niektórych
zwanym już nieudolności), a wła-

ściwie skrzyżowaniu. W zasadzie
czterech skrzyżowaniach w jednym.
Sami nie wiemy.
Chyba lepiej by tego nie wymyślił Adam Słodowy, mistrz od
majsterkowania. Nieco młodszym
czytelnikom tłumaczymy, że kiedyś
(gdy okularnicy byli szczupli i mieli
włosy) był to gość, który z ogólnie
dostępnych przedmiotów wytwarzał
niewiarygodne rzeczy. Wystarczył
drut, opakowanie po cukierkach i
kilka zużytych zapałek, by facet zrobił
na przykład… pralkę automatyczną,
a i trochę zostało na mikser. Jasne, że
przesadzamy, ale na pewnie mniej
niż wałbrzyscy urzędnicy w trakcie
ostatnich publicznych wystąpień.
Ich słowa, może nawet tłumaczenia

o rondzie, tfu, skrzyżowaniu, były
jakieś takie nijakie jak jedzenie zamówione na wynos i przywiezione
przez dostawcę z Wrocławia do
Wałbrzycha. Zimne i niesmaczne.
Te wystąpienia możemy skrócić do
jednego, krótkiego zdania. „Nie
mamy sobie nic do zarzucenia, zmian
żadnych nie będzie, a kierowcy lepiej
niech nauczą się jeździć”.
Nic to, że na tym rondo-skrzyżowaniu świateł jest więcej niż w
całym mieście. Tuż po jego otwarciu
szybciej byście zrobili zakupy w markecie lub wymienili opony na letnie
(jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił)
niż w godzinach szczytu przedostali
się z Podzamcza na Piaskową Górę
lub w przeciwną stronę. Niektó-

Krajowego wyniosło ponad
SCB
1,2 mln zł.

rzy kierowcy odpowiedzialnym za
organizację ruchu w tym miejscu
podpowiadali, żeby szybko zmienili
profesję. Przyznacie, robota jak robota. Ale... chyba nie ma takiego,
który wolałby iść o 6:00 nad ranem
grzebać w betonie lub chwilę później
odpalać komputer w biurze i szukać
nowatorskich rozwiązań, jak można
siedząc wygodnie na kanapie, oglądając finał Ligi Mistrzów, czekać aż
taka na przykład Margot Robbie, cała
odziana w lateks, przyniesie wam
szklaneczkę dwudziestokilkuletniej
whisky Glenfiddich Grand Cru. Prawda, że całkiem miła perspektywa?!
Odrzucamy te piękne wizje i przyznajemy, nie lubimy czekać. Ten stan
nie pasuje nam jak rosyjskie wojska
na Ukrainie lub za duża metka w
przyciasnych slipkach prosto z Chin.
Tak, jesteśmy cholernie niecierpliwi
jak dzieciak w szkole wyczekujący
dzwonka na przerwę lub hazardzista
wierzący, że w końcu odegra się, a
automat „wypluje” trochę monet.
Gdy już dostaniemy to, co chcemy,
często jesteśmy zawiedzeni. Niczym
dawniej para młoda otwierająca
kolejne opakowanie z pościelą albo
użytkownik Tindera, przesuwający
wszystkie profile w prawo, a później
narzekający na brak szczęścia w miłości. To, co dostaliśmy przy dawnym
Tesco, to coś jakby... kupić butelkę
coli z wodą w środku albo laptopa
bez klawiatury. Może wy bylibyście
zadowoleni, gdyby w paczce ze sklepu internetowego zamiast zamówionej koszulki Realu Madryt, znalazł się
zwykły biały T-shirt i naklejka z logo
klubu, ale my bylibyśmy wściekli.
Jak po pierwszych dniach jazdy tą
drogową poczwarką zwaną niegdyś
rondem, a dziś skrzyżowaniem.
Może nie znamy się i jest jednak
tak jak z randką wystrzałowej dziewczyny. Wyszykowana jak księżna Kate
wychodzi przed dom w oczekiwaniu
na swojego ukochanego. Rozgląda
się i nagle widzi zbliżającego się z różą
w dłoni – jako znakiem rozpoznawczym – niskiego grubaska ubranego
w podarte spodnie, w powyciąganej
koszulce z plamą po pomidorówce
na rękawku. Który przed chwilą nie
mógł domknąć drzwi poobijanego z
każdej strony zardzewiałego wartburga. Gdzie tu zaręczyny, o ślubie nie
wspominając! A nie mówiliśmy, że
d*py z nas nie kierowcy, którym nie
w głowie ożenek.
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

» Na remont stadionu na Nowym Mieście,
miasto Wałbrzych otrzymało prawie 40 mln zł

Stadion wrócił do łask
Rząd przeznaczył ponad 517 mln zł dla samorządów Subregionu
Wałbrzyskiego w ramach drugiej edycji programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Blisko 40 mln zł dostała gmina Wałbrzych
na modernizację stadionu na Nowym Mieście.
Jak wskazuje Michał Dworczyk, szef KPRM, to największy tego rodzaju zastrzyk finansowy dla samorządów z
południa Dolnego Śląska w
ostatnich latach. Niezwykle
ważnym aspektem programu jest atrakcyjny poziom

finansowania wynoszący od
80 do nawet 95% wartości
inwestycji. - Jako parlamentarzyści i samorządowcy południa Dolnego Śląska jesteśmy
usatysfakcjonowani, że po
raz kolejny w przeliczeniu
na mieszkańca to właśnie

do naszego okręgu trafiają
największe środki w skali
całego województwa – mówi
Dworczyk.
- Jedną ze sztandarowych
inwestycji dofinansowanych
w ramach programu będzie
modernizacja stadionu Górni-

ka Wałbrzych za kwotę blisko
40 milionów złotych. Wierzymy, że tym razem miasto
wykorzysta środki rządowe
w sposób skuteczny i zgodny
z przeznaczeniem. Zawodnicy
Górnika zasługują na godne warunki do trenowania i
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prowadzenia rozgrywek na
najwyższym poziomie, tak
jak miało to miejsce w drugiej
połowie minionego stulecia,
kiedy klub odnosił największe sukcesy – podkreśla wicemarszałek województwa
Grzegorz Macko.
Prezydent Roman Szełemej
cieszy się z faktu przyznania
Wałbrzychowi ogromnych
pieniędzy na odbudowę stadionu na Nowym Mieście, ale
ma też pewne zastrzeżenia.
- Wyrażamy zadowolenie, że
rządowy program Polski Ład
dotarł również do Wałbrzycha.
Decyzja o przyznaniu prawie
40 milionów złotych dotacji
na modernizację stadionu na
Nowym Mieście jest potwierdzeniem naszych wieloletnich
zabiegów zmierzających do
odbudowy tego ważnego
miejsca. To dla nas, wałbrzyskich sportowców i kibiców
ważne zadanie, które konsekwentnie staramy się zrealizować – zaznacza gospodarz
Wałbrzycha. Przypomnijmy, że
prace w tym miejscu trwają
już od 2 lat. - Po otrzymaniu
promesy dotacji uruchomimy
przetarg, na który jesteśmy
przygotowani. Więcej pożytku
mielibyśmy z dotacji 30-milionowej, o którą zabiegaliśmy
2 lata temu. W związku z

obecną szaloną galopadą cen
materiałów budowlanych i
kosztów pracy oraz inflacją
nie wiemy, na jaki zakres prac
wystarczy wspomniana dotacja – dodaje Roman Szełemej.

Jak przekonują pracownicy magistratu, według wyliczeń
Związku Miast Polskich, Wałbrzych traci
na Polskim Ładzie ponad 34 mln zł rocznie
Według niego koszt pełnej
rewitalizacji stadionu oceniany jest na ok. 70 mln zł i jak
mówi, lepiej późno niż wcale.
- Jeszcze lepiej, gdybyśmy mogli liczyć na rządowe wsparcie
wniosków dotyczących m.in.
przebudowy dróg w centrum
miasta, modernizacji gospodarki odpadami, rewitalizacji
na Nowym Mieście i Piaskowej Górze. Jednak te wnioski
złożone w ramach Polskiego
Ładu nie zostały zaakceptowane – kończy gospodarz
Wałbrzycha.
Jak przekonują pracownicy
magistratu według wyliczeń
Związku Miast Polskich, Wałbrzych traci na Polskim Ładzie
ponad 34 mln zł rocznie.
SCB
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Fot. użyczone (UM Świdnica)

» W Świdnicy doceniono Helenę Semenetz-Kwiatkowską

Nefretete ze Świdnicy
Z wnioskami o nadanie Helenie Semenetz tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Świdnicy wystąpili kilka miesięcy temu radni
Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. Niedawno stało się tak, jak chcieli samorządowcy.
Decyzję przyjęto jednogłośnie. Helena Semenetz-Kwiatkowska urodziła się 23 września 1946 roku w Świdnicy.
Od wielu lat pasjonuje się

historią starożytnego Egiptu.
Ze zdumieniem stwierdziła,
że wśród bohaterów tej epoki
widnieje jej nazwisko. Dociekając kim był Semenechkare,
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poznała autorów Wielkiej
Herezji Amarneńskiej i idee
religijnej rewolucji w Egipcie. Zafascynowali ją twórcy
monoteizmu i ich bóg Aton. Z

wykształcenia jest matematykiem. Uważa, że matematyka
pomogła jej w kojarzeniu
faktów i dojściu do poznania
tożsamości Nefretete. Od wie-

lu lat śledzi losy królewskiej
pary Echnatona i Nefretete.
– Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Świdnicy jest dla mnie i dla
moich bliskich wielkim zaszczytem. Jestem ogromnie
wzruszona. Jednocześnie
mam przed oczami osoby,
bez których nie udałoby mi
się wiele rzeczy osiągnąć.
Niektóre z tych osób patrzą
już na nas z góry… – mówiła
chwilę po otrzymaniu tytułu
Helena Semenetz.
Jej pasją życiową była i jest
historia starożytnego Egiptu.
Ta przygoda zaczęła się od
badań nad pochodzeniem jej
nazwiska i jego podobieństwem do egipskiego nazwiska Semenechkare. Pani
Helena zadebiutowała książką „Kim jesteś Nefretete?”
(2010), której akcja dzieje się
w Świdnicy. Losy królewskiej
pary Echnatona i Nefretete
analizuje już od przeszło 20
lat.
Kolejna jej powieść „Klucz
życia” przedstawia losy królowej Nefretete i pozostałych
twórców rewolucji religijnej.
Publikacja została zgłoszona
do ogólnopolskiego plebiscytu „Historia zebrana” przez
wydawnictwo ATUT. Konkurs ten miał kilka etapów

i w każdym z nich książka
świdniczanki odnosiła sukces.
Jego finał przyniósł pisarce
zwycięstwo. Powieść natomiast w kategorii „Historia
niebanalna” otrzymała tytuł
„Najlepszej książki historycznej 2019 roku”.

Dociekając, kim był
Semenechkare, poznała autorów Wielkiej
Herezji Amarneńskiej i
idee religijnej rewolucji
w Egipcie, zafascynowali ją też twórcy
monoteizmu i ich bóg
Aton
Wiersze i fragment powieści Heleny Semenetz-Kwiatkowskiej („Czy wierzysz w
Miłość?”) znalazły się w antologiach wydanych przez
dolnośląski oddział Literatów
Polskich „Słowo – jest czynu testamentem” i „Jeszcze
zmierzch żarzy” (2020-2021).
W 2020 roku pisarka została
uhonorowana nagrodą prezydenta Świdnicy za całokształt
działalności kulturotwórczej
i społecznej. W tym samym
roku przyjęto ją w poczet
członków Związku Literatów
Polskich.
KaR

REKLAMA

WIESZ CO | NR 14/7.6.2022 r.

fakty/REkLaMa

Fot. KaR

» Ideą przewodnią projektu jest aktywność fizyczna i dobra zabawa

Zostaną rowerową stolicą?
Trwa czwarta edycja największej ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2022. Do zabawy przyłączyło się w
tym roku rekordowo dużo miast, bo 56 miast i ponad 21 tysięcy
rowerzystów. Ambicje Świdnicy są spore.
- W ubiegłym roku uplasowaliśmy się na 14 miejscu na
53 miasta. W zabawie udział
wzięło 836 uczestników skupionych w 29 grupach typu

szkoły, kluby sportowe, instytucje, firmy. Łącznie dla Świdnicy rowerzyści pokonali 101
651 kilometrów. Zachęcam
wszystkich, aby już dzisiaj roz-

poczęli treningi i w czerwcu
wykręcili dla Świdnicy jeszcze
więcej kilometrów – mówi
Radosław Werner, kierownik
Biura Sportu i Rekreacji Urzę-

du Miejskiego w Świnicy,
koordynator projektu.
Do walki o zaszczytny tytuł rowerowej stolicy Polski
oprócz Świdnicy stanęły także
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m.in: Białystok, Bielsko-Biała, Chełm, Chorzów, Elbląg,
Głogów, Gniezno, Gorzów
Wielkopolski, Grudziądz, Inowrocław, Jastrzębie-Zdrój,
Kędzierzyn-Koźle, Kielce,
Kołobrzeg, Legnica, Leszno,
Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski,
Piekary Śląskie, Płock, Poznań,
Pruszków, Przemyśl, Puławy,
Racibórz, Radom, Rybnik,
Siemianowice Śląskie, Słupsk,
Sopot, Stargard Szczeciński,
Suwałki, Tarnów, Toruń, Tychy,
Wałbrzych, Zduńska Wola,
Zielona Góra, Żyrardów.
Po co to wszystko? Ideą
przewodnią projektu jest aktywność fizyczna i dobra zabawa. Jednak nikt nie zapomina
o nagradzaniu najbardziej
zaangażowanych. Na zwycięskie miasto czeka Puchar
Rowerowej Stolicy Polski.
Statuetki trafią również do
miast – liderów w klasyfikacji
miast pod względem liczby
ludności. Z kolei, trzy pierwsze
miasta w rankingu otrzymają
rowerowe stacje naprawcze.
- Dla sześciu najlepszych
kobiet i mężczyzn przygotowaliśmy nagrody w postaci dedykowanych koszulek
rowerowych oraz zegarki
sportowe dla zwycięzców.
Najważniejsza jest jednak

dobra zabawa i aktywność
na świeżym powietrzu. Lubisz
rowerowe wycieczki z rodziną? Dojeżdżasz rowerem do
pracy? Kręcisz kilometry dla
zdrowia albo sylwetki? Nie
zastanawiaj się dłużej, tylko
dołącz do rywalizacji o puchar
– mówi Radosław Werner.

Do rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy
Polski stanęło w tym
roku 56 miast – w tym
Świdnica i Wałbrzych
– oraz ponad 21 tys.
rowerzystów
Rywalizacja rozpoczęła się
w czerwcu i potrwa cały miesiąc. W zabawie może wziąć
udział każdy rowerzysta, który
pobierze na swój telefon aplikację „Aktywne Miasta” i wybierze to, dla którego będzie
kręcić kilometry. „Aktywne
Miasta” to portal internetowy
oraz aplikacja sportowa będąca wielofunkcyjnym narzędziem przydatnym każdemu,
kto uprawia sport. Aplikacja
oferuje kilkanaście dyscyplin
sportowych, mierzy czas, pokonany dystans, spalone kalorie, a przebyte szlaki oznacza
na mapie.
KaR

REKLAMA

8

9

RoZMoWa tyGoDNIa

WIESZ CO | NR 14/7.6.2022 r.

Fot. (red)

Zwodzą mnie
i oszukują

» – Najlepiej gdyby zlecono przeprowadzenie śledztwa
funkcjonariuszom CBA – mówi Wawrzyniec Laska

Lokatorzy mieszkań zakładowych przejętych prawie 30 lat temu przez WTBS wciąż
walczą o to, by na preferencyjnych warunkach kupić swoje M. Szczególnie jeden z
mieszkańców znany jest doskonale wszystkim prezesom spółki i samorządowcom.
I powiedzmy sobie wprost, niekoniecznie jest przez nich lubiany. Chyba z powodu
swej determinacji. Rozmawiamy z Wawrzyńcem Laską, emerytowanym pracownikiem przemysłu węglowego, który jak sam mówi, wojuje o sprawiedliwość.
Chciałby Pan wykupić swoje
mieszkanie na własność, ale…
Właśnie, co stoi na przeszkodzie?
- Historia, a właściwie walka trwa
od wielu lat. Z Wałbrzyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego
i władzami Wałbrzycha, które nie
chcą albo nie mogą nam pomóc.
Chciałbym, podobnie jak sąsiedzi,
mieć mieszkanie własnościowe, ale
propozycje jego wykupu w żaden
sposób nas nie satysfakcjonują. Człowiek ma swoje lata i chciałby jakiś
majątek pozostawić po sobie rodzinie.
Nie mam najgorszej emerytury, ale
gdy mnie zabraknie, żona nie da rady
utrzymać tych naszych 60 metrów
kwadratowych. A tak mogłaby mieszkanie sprzedać i kupić coś mniejszego.
Jaki jest obecnie stan prawny
zajmowanego przez Pana lokalu?
- Jestem najemcą, a właścicielem
pozostaje WTBS.
Żeby zrozumieć problemy Pana
i sąsiadów, trzeba cofnąć się w
czasie do lat 90. To wtedy WTBS
przejął mieszkania zakładowe od
WAMAG-u, m.in. wieżowiec przy
ul. Basztowej 76?
- Do dziś sprawa przekazania nieodpłatnie naszych mieszkań nie jest
do końca wyjaśniona. Trudno powiedzieć, dlaczego spółka prawa handlowego, nie związana z zakładem
pracy, w którym byłem zatrudniony,

otrzymała za darmo około 750 mieszkań wraz z innymi obiektami, typu
przedszkole, czy stołówka. Trzeba
wiedzieć, że WAMAG był wtedy w
trudnej sytuacji finansowej. Podobną
sytuację miała Kopalnia Wałbrzych,
ale w ich przypadku mieszkania
sprzedano pracownikom po dość konkurencyjnych cenach. Pamiętajmy, że
ówczesnym prezydentem Wałbrzycha
był wywodzący się z SLD Stanisław
Kuźniar, a szefem rady nadzorczej
został jego partyjny kolega Jerzy Karykowski, były sekretarz PZPR.
Sugeruje Pan, że przy przejęciu
w grę wchodziły znajomości?
- Tego nie mogę powiedzieć, bo
niczego nikomu nie udowodniłem.
Przyzna Pan jednak, że to dziwna sytuacja, w której jeden podmiot otrzymuje potężny majątek od drugiego
podmiotu gospodarczego. Okazja
wręcz idealna, by ją wykorzystać i
przejąć za darmo mieszkania
Czuję rozgoryczenie w Pana
głosie?
- Jak mam być spokojny, skoro
WTBS dostał mieszkania za darmo,
a teraz chce z nas dosłownie zedrzeć
skórę, by na nich sowicie zarobić.
Czy złamano wówczas prawo?
- Moim zdaniem tak. Jak to możliwe,
że jedna firma przekazuje drugiej mieszkania i nie bierze za to ani złotówki.
Proszę mi to logicznie wytłumaczyć.

Na podstawie ustawy z 1994
roku, firmy państwowe mogły
nieodpłatnie przekazywać mieszkania spółdzielniom i gminom?
- Zgoda, ale nie spółkom!
Czy jako lokatorzy wnieśliście
jakiś wkład finansowy do powstających kilkadziesiąt lat temu
mieszkań zakładowych?
- Wpłacaliśmy tak zwaną kaucję
mieszkaniową, która stanowiła około
15 ówczesnych wypłat. Dodatkowo
co miesiąc z poborów potrącano nam
kwoty na fundusz mieszkaniowy.
Płaciliśmy i płakaliśmy, bo to były naprawdę spore sumy, ale wierzyliśmy,
że dzięki temu będziemy na swoim,
a w przyszłości, może te mieszkania
staną się naszą własnością.
Mam rozumieć, że ludzie wpłacili duże sumy, nie dostając żadnej
rekompensaty?
- Dokładnie tak! Co więcej, z prowadzonej od wielu lat korespondencji
z właścicielem mieszkań, Wałbrzyskim Towarzystwem Budownictwa
Społecznego, do dziś nikt nawet nie
zająknął się, żeby rozliczyć wpłacone
przez nas pieniądze. Nie wspomnę
już o remontach mieszkań, które robiliśmy i robimy we własnym zakresie.
Czyli co, pieniądze wpadły jak
do studni bez dna i nikt o tym nie
chce dziś pamiętać?
- Tak można powiedzieć.

WTBS zaproponował swego
czasu miastu, aby w zamian za
swoje udziały w spółce, przejęło
część mieszkań. Dlaczego do tego
nie doszło?
- Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to
chodzi o pieniądze. Przypuszczam, że
WTBS chciał za dużo, a miasto nie
zamierzało na to przystać, bojąc się
oskarżeń o niegospodarność. Do dziś
nie wyjaśniono, w jakich okolicznościach doszło do utraty przez miasto
Wałbrzych udziałów w spółce. Z 60
do 20 proc., które obecnie posiada
gmina w WTBS.
Niedawno w końcu zaproponowano mieszkańcom wykup lokali.
Za jakie kwoty?
- Na Podzamczu, gdzie mieszkam,
propozycja wynosi od 4 do 5 tys. zł
za metr kwadratowy. To jest rozbój
w biały dzień. Kogo stać, żeby wyciągnąć z kieszeni takie pieniądze i
zapłacić od ręki właścicielowi kilkaset
tysięcy złotych? To cena rynkowa, ale
nikt nie bierze pod uwagę naszych
wcześniejszych wpłat na fundusz
mieszkaniowy i kaucji. Być może za
tak wysoką stawką kryją się inne
powody. Przerost zatrudnienia i
wysokie pensje członków zarządu i
rady nadzorczej WTBS.
Ale miasto chce wam pomóc,
nabywając od obecnego właściciela część mieszkań.

- Tak, to prawda, ale warunki
wciąż nie są dla nas satysfakcjonujące, bo nadal są one lichwiarskie.
Dla porównania dodam, że lokatorzy
mieszkań zakładowych choćby z
Piaskowej Góry, kupili swoje M za
przysłowiową złotówkę. Mówię o
lokalach przejętych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Skarbek od, teraz
proszę uważać, WAMAG-u. Czy
to nie jest traktowanie ludzi jako
równych i równiejszych. Miasto chce
pomóc i zaoferowało nawet 50-procentową bonifikatę, ale to wciąż nie
jest to przyjęcia. Dodam, tylko, że
propozycja pojawiła się niedawno,
a prezydent Roman Szełemej jest
gospodarzem Wałbrzycha już trzecią
kadencję. Przed objęciem swojej
funkcji głośno deklarował zajęcie się
sprawą i jej zakończenie po myśli
lokatorów.
Czuje się Pan zwodzony, a może
nawet oszukany?
- Zdecydowanie. Od wielu lat
walczę o sprawiedliwość i mam tego
wszystkiego serdecznie dość. Jestem
po problemach kardiologicznych. Czy
oni wszyscy chcą mnie wykończyć?!
Czy doczekam się normalności i
sprawiedliwości?
Podobno złożył Pan w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Kogo i
o co Pan oskarża?
- Pismo złożyłem w swoim imieniu oraz pozostałych lokatorów. W
sprawie przekroczenia uprawnień i
niedopełnienia obowiązków służbowych przez prezydenta Wałbrzycha
jako funkcjonariusza publicznego.
Uważam, że niewłaściwie sprawował nadzór nad działalnością
WTBS, w którym gmina ma udziały, w zakresie gospodarowania
mieszkaniami. Złożyłem również
zawiadomienie do Prokuratury
Okręgowej w Świdnicy w sprawie
przekroczenia przez prokuratora
rejonowego Marcina Witkowskiego
uprawnień i niedopełnienia przez
niego obowiązków. Poprzez niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad
działalnością tutejszej prokuratury
oraz prowadzenie nierzetelnego
i niewłaściwego postępowania
przygotowawczego dotyczącego
działalności WTBS.
Po tym skierowano jednak sprawę do Prokuratury Rejonowej w
Dzierżoniowie?
- Tak, ale ja z tym postanowieniem nie zgadzam się, ponieważ
chciałbym, żeby sprawą zajęli się
prokuratorzy spoza województwa
dolnośląskiego, a najlepiej gdyby
zlecono przeprowadzenie śledztwa
funkcjonariuszom CBA. W spółce
WTBS powinien odbyć się też niezależny audyt.
Bardzo jest Pan zdeterminowany...
- Tak, ale mam nadzieję, że doczekam się sprawiedliwego zakończenia
trwającego sporu.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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» Uczniowie z Wałbrzycha już wkrótce będą
mogli korzystać w szkole z gogli VR

Myślą na zielono...
...uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Wałbrzychu. To oni błysnęli kreatywnością i fachowością. Placówka z Sobięcina tak dobrze przygotowała wniosek do programu Zielone Laboratoria Taurona, że została laureatem konkursu.
I otrzyma 100 tys. zł na remont i wyposażenie pracowni do nauki
przedmiotów ścisłych.
To jedna z czterech szkół,
która została wybrana przez
energetyczną firmę. Spośród

140 innych placówek z czterech województw południowej Polski. Aplikacje kon-

kursowe wysłano z 68 szkół
województwa śląskiego, z 35
placówek z Dolnego Śląska
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I jak tu nie być dumnym z
naszych dzieci. Które są jak
połączenie MacGyvera z Dobromirem. Wiecie, tym pomysłowym z polskiej kreskówki, w
której mały chłopiec interesował
się zasadami mechaniki i tworzył, a jakże, pomysłowe projekty. Tak samo jak uczniowie z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu, którzy
swoją kreatywnością ujęli jury
Taurona. Wymyślili, że stworzą
u siebie pracownię wyposażoną w gogle VR, z tablicami
edukacyjnymi o odnawialnych
źródłach energii i selektywnej
zbiórce odpadów, z rzutnikiem,
zestawami do budowy gleby i wody oraz dostępem do
multimedialnej biblioteki. Po
to, żeby móc bez ograniczeń
używać okularów 3D do oglądania przyrody, planet, ludzkiego szkieletu i co tam jeszcze
sobie wymyślą. Pracownia
zostanie też wyremontowana
i wyposażona w nowoczesne
meble. A, bo byśmy zapomnieli o najważniejszym. Wał-

brzyska szkoła planuje zakup
aż 16 sztuk gogli VR. Po to,
by uczniowie nie musieli sobie
ich wyrywać z rąk, chcąc zobaczyć wirtualną rzeczywistość.

I jak tu nie być dumnym
z naszych uczniów, którzy są jak połączenie
MacGyvera z Dobromirem, pomysłowym
chłopcem z polskiej
kreskówki
Pracownie w wybranych
szkołach powstawać będą
podczas wakacji. Plan jest
taki, by tę wałbrzyską otworzyć w połowie września tego
roku. Uczniowie z ZSP nr 1
pokazali, że poważnie podchodzą do nauk przyrodniczych i że taka fizyka, chemia,
biologia, czy geografia mogą
być naprawdę pasjonujące.
Zwłaszcza jeśli się ich tajniki
będzie zgłębiać w Zielonym
Laboratorium.
ToP

oraz odpowiednio z 30 i 7
szkół z województw małopolskiego oraz opolskiego.

REKLAMA
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SZCZAWNO-ZDRÓJ

Zrealizują kolejne inwestycje
Z rządowego funduszu Polski Ład część kwoty trafi do Szczawna-Zdroju. To do uzdrowiskowego miasta popłyną miliony złotych.

W ramach projektu „Budowa i przebudowa dróg oraz
infrastruktury towarzyszącej
na terenie Szczawna-Zdroju”
planuje się przebudowę ulicy
Wita Stwosza, przedłużenie

ulicy Górnej do nowych terenów budownictwa mieszkaniowego oraz wybudowanie nowej drogi na Osiedlu
Zdrojowym. Przewidywana
wartość inwestycji to 7 mln

» Sebastian Posiłek dumnie prezentuje swoją kolekcję

Fot. Ryszard Burdek

» Tak po metamorfozie wygląda emerytowany
wuefista z Wałbrzycha. Po prostu Fit_oldboy

zł, a dofinansowanie to kwota
6,3 mln zł.
W ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju” planuje się zakup i

montaż pierwszego wyposażenia nowo wybudowanego zespołu szkolno-przedszkolnego
oraz prace modernizacyjne w
budynku hali sportowej. Przewidywana wartość inwestycji to
4,2 mln zł, a dofinansowanie to
kwota 3,5 mln zł.
W ramach projektu „Modernizacja urządzeń lecznictwa
uzdrowiskowego” planuje się
rewitalizację terenów parko-

11
Fot. użyczone (UM Sczawno-Zdrój)
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wych poprzez m.in. dokonanie nasadzenia zieleni, wykonanie i modernizację ścieżek
i traktów spacerowych oraz
zakup i montaż elementów

małej architektury. Przewidywana wartość inwestycji to
5,2 mln zł, a dofinansowanie
to kwota ponad 4,9 mln zł.

sywałem kraj pochodzenia,
miejsce i rok. W ten sposób
skatalogowany egzemplarz
lądował w pudełku, a ja napawałem się, że go posiadam
– opowiada o swojej pasji
świdniczanin.
Jak zdobywał kolejne kartki? - Pocztą pantoflową. Pytałem znajomych, rodzinę, czy
nie znają kogoś, kto dostał
pocztówkę z zagranicy i czy
mógłby mi ją sprezentować.
Część kupowałem na rozmaitych targach – śmieje
się kolekcjoner. Zwłaszcza te
wiekowe wygrzebywał na
bazarkach. Musicie wiedzieć,
że Sebastian Posiłek ma pocztówki mające zarówno 100,
70 jak i kilka lat. Te najstarsze
pochodzą z lat 20. zeszłego
stulecia z Niemiec i Anglii.
Nieco młodsze z szalonych
lat 60. i 70. XX wieku, na
przykład z Rumunii, Węgier
lub z ZSRR oraz trochę współczesnych okazów.
Co ciekawe, zapisane widokówki z pozdrowieniami
znad oceanu albo z morza,

znad jeziora lub z gór mają
rozmaite kształty. Od dość
typowych kwadratów i prostokątów, po owale, ośmiokąty i okręgi, a skończywszy
na… muszelce. - Kartka w
takim kształcie pochodzi z
Chorwacji. Jest niesamowita
– podkreśla nasz rozmówca.
Dodajmy, że każda pocztówka jest inna.

SCB

Ma kartki pocztowe z
całej Europy, dużo z
Afryki, najwięcej chyba z różnych zakątków Stanów Zjednoczonych, ale także z
Japonii, Ameryki Południowej, Kanady, Singapuru, Chin, Tajlandii
Dziś świdniczanin już nie
powiększa swojej kolekcji.
Lubi tylko czasem otworzyć
jakieś pudełko ze swoimi
„skarbami” i napawać się
widokami.
Tomasz Piasecki

ŚWIDNICA

Widok jak z pocztówki

Sztuką nie jest zbieranie
widokówek z czystą kartą na
odwrocie. Bo co to za problem będąc w jakimś miejscu
na wakacjach pójść do kiosku
i kupić pocztówkę. Sztuką i to
wielką jest zgromadzić setki
kartek pocztowych chyba z
całego globu, zapisanych w
językach krajów pochodzenia. To już wyższa szkoła
jazdy.

Sebastian Posiłek zaczynał
swoją kolekcjonerską przygodę od monet. To było jakieś
trzy dekady temu. Później
przerzucił się na znaczki, a
20 lat temu na pocztówki.
Najpierw zbierał wyłącznie
polskie, ale sprzedał cały
zbiór i zajął się gromadzeniem wyłącznie zapisanych
pocztówek z całego świata.
Ma kartki z całej Europy, dużo

z Afryki, najwięcej chyba z
różnych zakątków Stanów
Zjednoczonych, ale także z Japonii, Ameryki Południowej,
Kanady, Singapuru, Chin,
Tajlandii i tak można byłoby
jeszcze długo wymieniać.
Łącznie ponad 2 tys. okazów.
Kartki będące dawniej w
obiegu, ponieważ są zapisane, ze znaczkiem pocztowym
i stemplem. Skrywające do

tego swoje „ciche” historie.
Wysyłane przez dzieci, rodziców, przyjaciół, rodzeństwo,
uczniów, kochanków, emerytów... – Nigdy jakoś dłużej
nie zastanawiałem się nad
treścią korespondencji. Nie
tłumaczyłem tych kilku słów
skreślonych przez kogoś na
kartach po tunezyjsku, chińsku, francusku czy angielsku.
Po prostu zbierałem, zapi-

» Tych pocztówek są setki

REKLAMA

Są prostokątne, kwadratowe, okrągłe, ośmiokątne, a nawet w
kształcie muszelki. Kolorowe i czarno-białe. Stare sprzed 100 lat
i współczesne. Prawie wszystkie zapisane. Ze znaczkiem i stemplem. Chyba już domyślacie się, o czym mówimy. O pocztówkach,
których Sebastian Posiłek ze Świdnicy ma w swojej kolekcji ponad 2 tys. Wszystkie zagraniczne. Niemal z całego świata.
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Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Opole, Sopot, Szczawno. W naszym uzdrowisku „za chwilę” też będzie amfiteatr

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Szczawno jak Opole i Sopot
Znacie powiedzenie „cudze chwalicie, swego nie znacie”? Otóż to! Spacerując po Szczawnie-Zdroju i przyglądając się kolejnym realizowanym w nim inwestycjom można odnieść wrażenie, że powiedzenie to bardzo dobrze sprawdza się w tym uzdrowisku.
Zacznijmy od wież widokowych, o czym do znudzenia przypominamy. I mamy
zamiar robić to nadal. Jedna
powstaje na Wzgórzu Gedymina, druga dumnie stoi w

centrum miasteczka. To wieża
Anna w Parku Zdrojowym. A
trzecia wnosi się na Chełmcu.
Jak na tak małą miejscowość
tych platform widokowych
jest całkiem sporo.

Jakie znacie popularne,
polskie amfiteatry? W Opolu? Rzecz jasna. W Sopocie?
Oczywista oczywistość jakby
powiedział klasyk! Ten powstający w Szczawnie-Zdroju

STARE BOGACZOWICE

Przesiąść się na
„elektryka”...

może nie będzie tak popularny jak dwa wspomniane,
ale z pewnością nie będzie
ustępował im swoim urokiem
oraz położeniem. Mamy też
nadzieję, że niejedną mu-

zyczną czy teatralną gwiazdę
na jego deskach zobaczymy.
Ulubionym relaksem wielu
osób jest wylegiwanie się
na plaży. Do tej pory, żeby
móc skorzystać z tej formy

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)

planowaną wizytą w wypożyczalni.
Najlepiej dzwoniąc pod nr tel. 74
844 35 03. Uzgodniona zostanie
wtedy data i godzina odbioru oraz
termin zwrotu roweru, kasku, a także blokady. Oczywiście istnieje możliwość wydłużenia czasu, ale może
to nastąpić tylko po wcześniejszym
kontakcie z pracownikami wypożyczalni. Rower wypożyczyć można na
kolejne 24 godziny, a nawet na cały

Red

» Sprawdźcie sami, jak miło jest podróżować rowerem elektrycznym

...już wypada, bo wypożyczalnia rowerów
elektrycznych w Starych Bogaczowicach
wznowiła swoją działalność. Od 2 czerwca
ponownie możecie spróbować swoich sił na
tym wyjątkowym dwukołowcu, a także wypożyczyć sprzęt dla dziecka. No to w drogę!
Przypomnijmy, że każdy pełnoletni
mieszkaniec gminy wypożyczy rower
bezpłatnie. Dodatkowo może także
wyposażyć w „elektryka” dziecko.
Warunkiem jest, aby dorosły był jego
prawnym opiekunem.
Teraz, co zrobić, żeby móc poszaleć na rowerze elektrycznym.
Osoba chcąca wypożyczyć takiego
dwukołowca powinna zgłosić taką
chęć najpóźniej 24 godziny przed

wypoczynku, trzeba było pojechać nad morze (najlepiej!)
lub nad któreś z nieco bliżej
położonych jezior. Niedługo
wystarczy krótki spacer nad
staw na Wzgórzu Gedymina
i już będzie można rozkładać
koc.
Moglibyśmy jeszcze długo
wymieniać już zrealizowane
albo zaplanowane na najbliższy czas inwestycje, które
sprawiają, że Szczawno-Zdrój
nie tylko staje się coraz piękniejszym, ale i coraz lepszym
do zamieszkania, pracy lub inwestycji miastem. A niech tam,
co szkodzi przypomnieć o kilku
rzeczach. Choćby o budowanej
nowoczesnej szkole. Albo o
proszę, o modernizowanej
bibliotece. O wyremontowanych ulicach nie będziemy już
przypominać, bo każdy widzi
jak jest w tym uzdrowisku.
Słowem dzieje się dużo!
A i gwiazdy wcale nie omijają szerokim łukiem Szczawna-Zdroju. Weźmy na przykład
takiego Piotra Zielińskiego,
reprezentanta piłkarskiej reprezentacji Polski. Wpadł na
chwilę do uzdrowiska, czym
wzbudził zachwyt nie tylko
najmłodszych, ale też ich rodziców.
Jak widzicie, nie trzeba
aż tak daleko wyjeżdżać, by
wpaść w zachwyt. Wystarczy
tylko dowiedzieć się, poznać i
docenić to, co mamy tuż obok
siebie.

weekend od piątku do godz. 9:00 w
poniedziałek.
Pamiętajcie, że po przybyciu po
odbiór roweru będziecie musieli
podpisać umowę, pokazać ważny
dokument tożsamości ze zdjęciem

i potwierdzenie wpłaty kaucji w
wysokości 100 zł za każdy rower.
Przelew musicie zrobić na konto o
numerze: 32 2030 0045 1110 0000
0087 7670. Po zwróceniu jednośladów nastąpi rozliczenie kaucji,

która zostanie wam zwrócona na
konto. Tylko tyle i możecie ruszać
w drogę po szlakach w Starych
Bogaczowicach i w pobliskich miejscowościach.
Red

Impreza z werwą
U podnóża Borowej, na starcie Rodzinnej Gry Terenowej „z Werwą” stanęły dziesiątki rodzin. Blisko
200 osób zmierzyło się z zadaniami sportowymi,
sprawnościowymi i z łamigłówkami. Każda drużyna, która dotarła na metę, otrzymała dyplom i
medal.

przepięknej górskiej scenerii. Były
animacje, dmuchaniec oraz dalsza

część rodzinnych gier i zabaw integracyjnych. Na wszystkich czekało
wspólne pieczenie kiełbasek, a
także kiermasz domowych ciast.
Ten rodzinny dzień przygotowało
i przeprowadziło stowarzyszenie
„Jedlińska Werwa”.
- Jesteśmy młodym stowarzyszeniem, a to była nasza pierwsza
inicjatywa. Nie spodziewaliśmy
się dużej frekwencji. Było zupełnie inaczej! W grze terenowej

udział wzięło blisko 50 rodzin, a
w samym pikniku dużo więcej. Tak
wielkie zainteresowanie i ogrom
pozytywnych opinii to dla nas
motywacja do dalszego działania
– mówi Ilona Bujalska, prezes
Stowarzyszenia Jedlińska Werwa.
Jego członkowie już planują
kolejne wydarzenia i zapraszają do
obserwowania swojego profilu na
Facebooku.

Fot. użyczone (Krzysztof Żarkowski)

JEDLINA-ZDRÓJ

Po sportowych zmaganiach
przyszedł czas na wypoczynek w
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Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

» Głuszyca otrzyma aż 6,8 mln zł zł na stworzenie w mieście przedszkola samorządowego

GŁUSZYCA

Wszystko dla przedszkolaków
Dawno w Głuszycy nie wyczekiwano z taką niecierpliwością na to, co zrobi rząd. Nie,
nie chodziło o pomoc kredytobiorcom ani też o kolejną tarczę z serii „anty”, ale o
istotną rzecz dla małej społeczności. Ogłoszono wyniki naboru do programu inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu. I co? I Głuszyca może liczyć na spore
dofinansowanie.
padkach pod dość przydługą
nazwą, ale co tam musimy
ją przytoczyć. To „Adaptacja

pomieszczeń po byłym gimnazjum na potrzeby przedszkola
samorządowego w Głuszycy”.

JEDLINA-ZDRÓJ

Zobaczcie te
karykatury
Jeśli jesteście uważnymi czytelnikami WieszCo, pewnie pamiętacie, jak przed kilkunastoma miesiącami pisaliśmy o Zygmuncie Żyłaku. Rysowniku z Jedliny-Zdroju. Od razu go
polubiliśmy za skromność i dystans do siebie. Dziś nie ma go już wśród nas, ale pozostały po nim prace.
Macie ostatnią szanse, a konkretnie ledwie kilka dni, aby obejrzeć
prace tego nieżyjącego już artysty.
Dodajmy wyjątkowego karykaturzy-

sty. Rysunki Zygmunta Żyłaka można
oglądać jeszcze tylko do 12 czerwca.
Rysownik mieszkał w Jedlinie-Zdroju, a ślady twórczości artysty

Inwestycja polegać ma
na przystosowaniu części
budynku po byłej szkole

można znaleźć w wielu miejscach
miasta. Ot choćby na elewacjach
budynków. Większość obrazów i
karykatur, które można obecnie obejrzeć, pochodzi z prywatnych zbiorów
mieszkańców Jedliny-Zdroju. Był to
człowiek, którego – jak to się zwykło
mówić – wszyscy znali, a do tego
wielu podziwiało. – Niezwykle przyjacielski i wrażliwy na różne problemy. Przez kilka kadencji zasiadał w
radzie miasta – wspomina burmistrz
Leszek Orpel.
Wystawa zorganizowana przez
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
jest podzielona na dwie części.
Obrazy można oglądać w kościele przy ul. Jana Pawła II oraz w
budynku CK przy ul. Piastowskiej
13 w środy i w niedziele w godz.
12:00-14:00. – Tworząc wystawę
dowiedziałem się, jak wiele osób,
nie tylko z Jedliny znało Zygmunta
Żyłaka i jego twórczość. Dlatego
też zdecydowaliśmy, że sala wy-

dla młodszych dzieci. Chodzi o nieruchomość przy ul.
Grunwaldzkiej 37. To tam w

Red

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Miasto otrzyma pieniądze
na zadanie kryjące się jak
zwykle w tego typu przy-

2018 roku na jednym piętrze
powstał miejski żłobek. Pozostała część budynku stała
dotąd nieużytkowana. Nie
ma co owijać w bawełnę,
powstanie przedszkola samorządowego jest jedną z
najbardziej wyczekiwanych
inwestycji przez mieszkańców gminy.
Z budżetu państwa Głuszyca otrzymała właśnie
zapewnienie o potężnym
zastrzyku gotówki. Na stworzenie przedszkola otrzyma
6,8 mln zł. Za te środki budynek zostanie ocieplony, wymienione zostaną wszystkie
możliwe instalacje. W planach jest także zagospodarowanie terenu wokół obiektu
i jego ogrodzenie. Powstanie
plac zabaw, kupione zostanie również wyposażenie
do przedszkola. Mówimy o
kuchni, salach przedszkolnych oraz szatni.
Cała inwestycja idealnie
wpisuje się w prior ytety
Głuszycy. Wiadomo, miasto
od dawna dąży do tego, by
dzieci pracujących rodziców
miały jak najlepszą opiekę w
nowoczesnym i przyjaznym
miejscu.

» Wystawę prac nieżyjącego już Zygmunta Żyłaka obejrzycie w dwóch
miejscach (kościele i centrum kultury), ale tylko do 12 czerwca

stawiennicza w centrum kultury
zostanie nazwana jego imieniem
– mówi Wiesław Zalas, dyrektor
CK w Jedlinie-Zdroju.

Finisaż wystawy zaplanowano na
12 czerwca, przy okazji powstanie
katalog prac artysty.
Red
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Fot. użyczone (UG Świdnica)

» Teresa Mazurek jest
dobrze oceniana jako
wójt gminy Świdnica

GMINA ŚWIDNICA

Wójt z absolutorium
Radni gminy Świdnica udzielili wójt Teresie Mazurek absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok. W ciągu ostatnich lat trochę tych „akceptów” szefowej gminy się nazbierało.
Warto zaznaczyć, że to
już dziewiętnasty raz z ty-

tułu wykonania budżetu, a
dwudziesty na stanowisku

» Możecie pomóc zwierzętom zgłaszając się
jako wolontariusze do pracy w schronisku

wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek. Regionalna

Izba Obrachunkowa we
Wrocławiu wydała pozy-

tywne opinie o sprawozdaniu z realizacji budżetu za

rok 2021. Ze sprawozdania
Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że prognozowane dochody ogółem w
wysokości ponad 117 mln
zł zrealizowano w kwocie
blisko 123 mln zł, co stanowi 104,59 procent planu.
Planowane wydatki w gminie to ogółem nieco ponad
135 mln zł, a zrealizowano
je w kwocie niecałych 123
mln zł, co stanowi 88,37
procent planu.
Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pożyczek,
wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi
40,49 procent wykonanych
dochodów 2021 r. Wymagalne zobowiązania nie
nastąpiły.
- Gmina Świdnica to
gmina z potencjałem, ponieważ mamy bardzo dobry wskaźnik ludności w
wieku produkcyjnym, na
poziomie 66,8 procent.
W 2021 roku do rejestru
REGON w gminie Świdnica
wpisanych było ponad 1,9
tys. podmiotów gospodarczych, co stanowi wzrost o
100 w porównaniu z 2020
rokiem. W przeliczeniu na
10 tys. mieszkańców w
gminie działalność prowadziło więc 1059 podmiotów gospodarczych. Jest to
wzrost o 48 w porównaniu
z 2020 rokiem – mówi Teresa Mazurek, wójt gminy
Świdnica.
KaR

ŚWIDNICA

Dajcie coś od siebie

Fot. użyczone (FMP)

FMP Schronisko dla bezdomnych zwierząt Świdnica ogłosiło
nabór wolontariuszy! To drugi raz w tym roku. Jeśli kochacie
czworonogi, nie zwlekajcie z decyzją. Warto zaangażować się
w pomoc.
Serdecznie zapraszamy osoby, które mają minimum 16 lat
do wzięcia udziału w naborze
wolontariuszy. Dlaczego warto
zostać wolontariuszem świdnickiego schroniska? - Niesiesz realną pomoc, zyskujesz nieopisaną
satysfakcję, współpracujemy
ze specjalistami, organizujemy wspólnie z nimi spotkania
i warsztaty dla naszych wolontariuszy. Zyskujesz nowe doświadczenie, które może pomóc
ci znaleźć swoją życiową drogę
albo odetchnąć po dniu pełnym
pracy. Poza tym, w wielu krajach

wolontariat to dodatkowe punkty
rekrutacyjne dla potencjalnego
pracownika, więc dlaczego nie?
– wylicza kierownik schroniska,
Adrianna Kaszuba.
Świdnickie psiaki zadbają o
twoją aktywność fizyczną – już
dwa dłuższe spacery to dzienne
wyzwanie 10 tys. kroków! Kto
może zostać wolontariuszem?
Spieszymy z odpowiedzią. Osoba,
która ukończyła 16 lat – będzie
pełnić wolontariat w świdnickiej
placówce samodzielnie za zgodą
rodzica lub oczywiście opiekuna
prawnego. Uwaga jednak: w tym

naborze świdnickie schronisko nie
przyjmuje do siebie wolontariuszy
poniżej tego wieku, nawet pod
opieką pełnoletniego opiekuna.
Mile widziane są osoby silne fizycznie, do pracy z psami o masie
ciała powyżej 20 kg, osoby, które
nie boją się zwierząt, nie mają
alergii, czy chorób wykluczających
je z pracy ze zwierzętami. Oczywiście co najważniejsze chyba,
poszukiwane są osoby odpowiedzialne, sumienne, które będą
czynnie działać na rzecz poprawy
losu zwierząt.
KaR

Miasto zadba o Bystrzycę
Świdnica kolejny raz bierze na siebie obowiązek
utrzymania brzegów przepływającej przez miasto
Bystrzycy.

renów. Kolejny rok to Świdnica
utrzyma międzywale i skarpy wałów
brzegów rzeki Bystrzycy, potoku
Witoszówka i zbiornika wodnego

„Witoszówka I” w Parku Centralnym.
- Od 2016 roku miasto realizuje zadania związane z
bieżącym utrzymaniem i konserwacją brzegów rzeki Bystrzycy. W ramach odrębnego
porozumienia w latach 20172018 został również odmulony
i wyremontowany zbiornik
„Witoszówka I” w Parku Centralnym. W celu ograniczenia

zagrożenia powodziowego
oraz zapewnienia właściwego
stanu technicznego umocnień
brzegowych, jak również utrzymania należytej estetyki skarp
rzeki Bystrzycy oraz potoku i
zbiornika Witoszówka konieczna jest kontynuacja tych prac
– informuje rzecznik UM, Magdalena Dzwonkowska. Koszt
przedsięwzięcia to 150 tys. zł.
KaR

Fot. użyczone (UM Świdnica)

» Podwórka wewnątrz
kwartałów kilku
ulic w końcu będą
wyremontowane

ŚWIDNICA

Miliony włożą w podwórka
Kolejne zapomniane podwórza w Świdnicy doczekały się interwencji. Koszty są
jednak spore, ale czego się nie robi, żeby najbliższe otoczenie wyglądało schludnie.
Przetarg wygrała firma
z Modlęcina. Zajmie się
ona podwórzami wewnątrz
kwartałów ulic: Franciszkańska – Konopnicka – Grodzka

oraz Grodzka – Kotlarska.
Nawierzchnie tam są w bardzo złym stanie. Wielka ilość
dziur, kolein utrudnia poruszanie się pieszych i jazdę

samochodem. Inwestycje
powinny zakończyć się w
ciągu 17 miesięcy od dnia
podpisania umowy. Koszt
to ponad 10 mln zł. Całkiem

ŻARÓW

W szkole gotowi
na nowe projekty

sporo jak na tego typu zadanie.
Pr zewidziano budowę
parkingów, chodników, placów zabaw, jak również

nasadzenie zieleni – traw,
bylin, krzewów ozdobnych
i drzew. Powstaną także zadaszone miejsca gromadzenia odpadów. Wybudowane

Fot. KaR

ŚWIDNICA

Podjęto uchwałę w sprawie podpisania porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie, zarządcą tych te-
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zostaną murki oporowe,
nowe instalacje elektryczne
oświetlenia i sieci kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikami na retencję wody. Na
podwórkach pojawią się
nowe elementy małej architektury, czyli kosze na odpadki, ławki, słupki uliczne,
stojaki rowerowe i trejaże.
Zaplanowano też montaż i
ekspozycję średniowiecznej
płyty kamiennej (epitafium)
w przęśle muru przy ul.
Franciszkańskiej.
- Zastosowane zostaną
elementy zielono-niebieskiej
infrastruktury, poprzez wprowadzenie elementów retencji
wody takich, jak zbiorniki
na retencję wody, studnie
chłonne, dachy zielone. Tereny
po przebudowie będą miały
charakter ciągów pieszo-jezdnych, placów oraz deptaków.
Przedsięwzięcie przyczyni
się do poprawy jakości życia
mieszkańców oraz walorów
estetycznych centrum miasta, czyli obszaru objętego
rewitalizacją – mówi Andrzej
Nowak, dyrektor Wydziału
Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Świdnicy.
KaR

» Nic tylko cieszyć się,
że w małej placówce w
Mrowinach realizowane
będą dwa ważne,
edukacyjne projekty

Fundacja Lotto im. Haliny
Konopackiej przyznała dofinansowanie w wysokości 40
tys. zł na prowadzenie projektu „W polskiej szkole”, który
realizowany będzie w ramach
„Programu Dzieci Ukrainy”.
Drugi grant to dofinansowanie projektu „Witaj w domu”,
który szkoła realizować będzie
z pozyskanych środków finan-

sowych w wysokości 5 tys. zł
z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskich
Małych Grantów.
Dofinansowanie projektu
„W polskiej szkole” będzie
przeznaczone na organizację
wyjątkowo teraz potrzebnych
zajęć związanych z nauką
języka polskiego dla dzieci i

młodzieży z Ukrainy uczęszczających do szkoły. Celem
projektu jest przygotowanie
uczniów narodowości ukraińskiej do uczestnictwa w nauce
w klasie ogólnej oraz stworzenie podstaw językowych,
społecznych i kulturowych na
kolejnych etapach edukacji.
W ramach projektu „Witaj
w domu” szkoła zorganizuje

Fot. KaR

Szkoła filialna w Mrowinach podstawówki im. Jana Brzechwy w Żarowie otrzymała właśnie dwa granty na realizację dwóch ważnych projektów.

niebawem piknik rodzinny.
Wśród zaplanowanych atrakcji
będą warsztaty kulinarne z
prezentacją potraw ukraińskich, kącik historii okolicy
„Mapa regionu”, zawody

sportowe (w tym mecz dzieci
i dorosłych), gry podwórkowe
z rodzicami z Ukrainy, zabawy z animatorem, potyczki
rodzinne, zajęcia plastyczne,
gry i zabawy, malowanie twa-

rzy, stoisko eksperymentów,
dogoterapia, pokaz strażaków, znakowanie rowerów,
warsztaty kosmetyczne i wiele
innych. Szczegóły niebawem.
KaR
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HISTORIA NIEZNANA

Fot. użyczone Świdnicki Portal Historyczny

» Kanał Kłodnicki na początku XX wieku. Identycznie
wyglądałby zapewne Kanał Świebodzicki

Wpuszczeni w kanał
W historii Wałbrzycha, Świdnicy i Świebodzic istnieje pewna mało znana historia. Był czas, że planowano połączyć te miasta kanałem żeglugowym z Odrą! Szkoda, że nic z tego nie wyszło.
Historia dwóch kanałów
rozpoczęła się wraz ze zdobyciem Śląska przez Prusy w
wyniku I wojny śląskiej (17401742). Nowy nabytek króla
Prus Fryderyka Wielkiego był
bogatą dzielnicą, chociaż sporo do życzenia pozostawiała
infrastruktura drogowa, która
była w nie najlepszym stanie.
Śląsk posiadał jednak znaczne

zasoby gospodarcze, toteż
król pruski niemal natychmiast
podjął działania mające na
celu mocne związanie Śląska
z resztą państwa pruskiego.
Dużą rolę odgrywały tu m.in.
złoża surowców naturalnych.
Ich transport odbywał się
jednak przede wszystkim przy
pomocy wozów i furmanek,
co przy wspomnianej, kiep-

skiej jakości dróg, nie mogło
pokryć zapotrzebowania i
było mało efektywne.
Już w 1744 roku król pruski
w celu poprawy tego stanu
rzeczy planował wybudowanie na Śląsku sieci kanałów,
którymi na barkach miano
transportować nie tylko kopaliny, ale także zboża i inne
towary. Wzorem dla niego

» Barka ciągnięta siłą ludzkich mięśni na Kanale Kłodnickim ok. 1925 roku

wydawała się być mocno rozwinięta sieć kanałów w Anglii,
bez wątpienia ważna część
krwiobiegu gospodarczego
kraju. Zresztą również pod
koniec XVIII i na początku XIX
wiek owe angielskie wzorce
były często zestawiane z pruską rzeczywistością, zarówno
pod względem opłacalności
tego typu inwestycji, możliwości technicznych, jak i
uwarunkowań terenowych.
Jednym z pierwszych projektów powstałych już w 1744
roku była budowa kanału
łączącego Świdnicę z Odrą,
w oparciu o rzekę Bystrzycę.
Niewiele posiadamy informacji na temat tego kanału, którego budowa nie wyszła poza
wstępną koncepcję. Projekt
ów opracowali inspektor ds.
grobli – Neuwertz oraz radca
wojenny – Franke. Niestety,
jak do tej pory nie udało się
autorom tego tekstu natrafić
na plany kanału Świdnica-Odra. Odkładając projekt

ad acta podnoszono kwestię
dyskusyjnej opłacalności tej
inwestycji. Targi zbożowe w
Świdnicy, Strzegomiu i Świebodzicach były zbyt małe,
aby zapewnić duże dostawy
zboża, a zagospodarowanie
obszaru pomiędzy Świdnicą i
Wrocławiem, również nie rokowało jakiegoś szczególnego
ożywienia handlu. Do pomysłu budowy kanału łączącego
Świdnicę z Odrą powracano
jeszcze w II połowie XVIII wieku kilkukrotnie. Uwarunkowane to było słabą wydajnością
transportu węgla przez chłopów na furmankach, co nie
zapewniało ciągłości dostaw.
Za każdym razem jednak,
kiedy temat był dyskutowany
(w 1771, 1777 i 1791 roku)
decydującym czynnikiem braku realizacji pomysłu były
spore koszty, jakie musianoby
ponieść. Ostatecznie pomysł
kanału Świdnica-Odra odszedł
w zapomnienie i już nigdy do
niego nie wracano.

Zdecydowanie większe
szanse powodzenia miał projekt drugiego kanału, który połączyć miał drogą żeglowną Świebodzice z Odrą.

Jednym z pierwszych
projektów powstałych
już w 1744 roku była
budowa kanału łączącego Świdnicę z Odrą,
w oparciu o rzekę Bystrzycę
Pomysł ten był rozważany z
różnym natężeniem od 1777
roku. Niemal od razu – podobnie jak to miało wcześniej
miejsce w wypadku kanału
świdnickiego – rozpoczęły
się gorące dysputy na temat
zasadności budowy. Toczyły
się na wielu płaszczyznach i
dotyczyły różnych zagadnień.
Zastanawiano się w kontekście kosztów, czy kanał ma
być wybudowany na wzór
angielskich, z porządnym ob-
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łożeniem brzegów obrobionymi blokami kamiennymi, czy
tylko kamieniem łamanym, a
w końcu czy nie pozostawić
brzegów nie umocnionych,
co mogłoby obniżyć koszty
budowy, oczywiście z wyłączeniem jazów, przepustów
i innych urządzeń hydrotechnicznych, które miałyby za
zadanie utrzymać żeglowność
na kanale.
Bardzo istotną kwestią był
wpływ kanału na mieszkańców terenów, przez które miał
przepływać. Z jednej strony
podnoszono możliwość zatrudnienia chłopów z furmankami do przewożenia węgla
na barki z wałbrzyskich kopalń
do Świebodzic, gdzie miał
się zaczynać kanał, z drugiej
strony podnoszono sezonowość i nieregularność tego
typu transportu. Uzależniony
był on bowiem od zbiorów
i urodzaju. Kiedy był słaby,
chłopi rzeczywiście wozili
furmankami węgiel najkrótszą
drogą do Malczyc, co wobec
słabego urodzaju było dla
nich opłacalne. W 1787 roku
przewieziono w ten sposób
ponad 30 tys. korców węgla
(1 korzec wrocławski stosowany jako miara dla materiałów sypkich miał pojemność
ok. 74,1 l). Z jednej strony była
to duża ilość, wynikająca m.in.
ze wspomnianych właśnie
słabych zbiorów, z drugiej zaś
obliczano, że aby kanał był
inwestycją opłacalną, rocznie
należałoby nim transportować
około pół miliona korców
różnego rodzaju towarów. Z
pewnością chłopskie furmanki, którymi miano dowozić
towar do barek na kanale, nie
były w stanie podołać przerzuceniu takiej ilości towarów.
Zwolennicy budowy kanału
twierdzili natomiast, że taki
transport byłby możliwy, biorąc pod uwagę możliwość zatrudnienia nie tylko chłopów,
ale również robotników. Obliczano także, że wspomniana ilość pół miliona korców
ładunków rocznie, także nie
jest liczbą niemożliwą do uzyskania. Podnoszono przy tym
rozwój gospodarczy Śląska i
wzrastające zapotrzebowanie
na węgiel, który okazał się
zdecydowanie lepszym materiałem do ogrzewania (jeszcze
do niedawna masowo stosowany był torf). Brano także
pod uwagę malejące ilości
lasów w państwie pruskim i
co za tym idzie ujawniające
się stopniowo problemy z pozyskiwaniem drewna. Może
jeszcze nie w skali kryzysowej,
ale już zauważalnej.

Węgiel transportowany z
wałbrzyskich kopalń do Świebodzic i dalej kanałem do
Malczyc, stanowić miał impuls
dla rozwoju obu miejscowości, jako portów przeładunkowych dla wszelkiego
rodzaju towarów, które dalej
transportowane byłyby Odrą
w głąb państwa pruskiego.
Innymi argumentami – zarówno gospodarczymi, jak i
technicznymi – przeciwników
budowy kanału, była kwestia
strat gospodarczych Wrocławia, który byłby omijany w
wypadku transportu towarów
kanałem Świebodzice-Malczyce oraz konieczności pokonania różnego rodzaju przeszkód
naturalnych przy budowie
kanału. Z tego też względu
musiałby on zaczynać się w
Świebodzicach, a nie przy
samych wałbrzyskich kopalniach. W dalszym ciągu jego
biegu istniałaby konieczność
pokonania, czy raczej ominięcia Wzgórz Jaroszowskich.

Wobec rozwijającego
się przemysłu wydobywczego w Wałbrzychu, już od 1780 roku
rozpoczęto budować
tzw. Drogi Węglowe
W 1790 roku z ponowną
inicjatywą budowy kanału
wyszedł właściciel wałbrzyskich kopalń i pan na Książu
– Jan Henryk VI Hochberg
(1782-1833). Jak pisze w
swojej książce „Świebodzice.
Miasto, ludzie wydarzenia”
Rafał Wietrzyński temat ten
w tamtych czasach był o tyle
naglący, że poruszali go nawet
przedstawiciele na najwyższych urzędach państwowych.
Między innymi ówczesny szef
rządu pruskiego, Friedrich
Anton von Heinitz.
W 1791 roku dyrektor Królewskiego Wyższego Urzędu
Górniczego w Wałbrzychu –
hrabia Fryderyk Wilhelm von
Reden (1752-1815), biorąc
pod uwagę koncepcję radcy
budowlanego z Wałbrzycha –
Holschego (z 1777 roku), opracował nową koncepcję budowy
kanału, łączącego ówczesny
Freiburg z Malczycami. Oparty
miał on być w części o koryta
Pełcznicy, dalej Strzegomki i
Cichej Wody. Kanał miał biec od
Świebodzic, dalej w okolicach
Udanina, Ujazdu Górnego i
Tyńca Legnickiego do Malczyc.
Była to najkrótsza droga z wałbrzyskich kopalń nad Odrę,
gdzie miano przeładowywać
węgiel i inne towary na większe
jednostki. Przewidywano, że

17

HIstoRIa NIEZNaNa
budowa kanału potrwa około
5 lat, a jego koszt wyniesie aż
300 tys. talarów.
O ostatecznym porzuceniu pomysłu budowy kanału
Świebodzice-Malczyce zadecydował minister Śląska i Prus
Południowych Karl Georg Heinrich von Hoym (1739-1807).
Uznał, że budowa tego kanału byłaby zbyt kosztownym
przedsięwzięciem, a w dodatku nie dającym gwarancji, że
jego eksploatacja nie odbije
się negatywnie na rolnikach w
tym rejonie, którzy okresowo
zarabiali na transporcie m.in.
węgla z wałbrzyskich kopalń
w kierunku Wrocławia.
Nie bez znaczenia był także
fakt, że na stole leżał projekt
innego kanału, którego realizację rozważano. Chodziło o
Kanał Kłodnicki, który miał
usprawnić transport węgla
z Górnego Śląska do Prus.
Hoym uznał, że potencjał górnośląskich kopalń jest większy
niż wałbrzyskich, a przez to
planowany na rzece Kłodnicy kanał ma większe szanse
zabezpieczenia Prus w węgiel
kamienny, co z kolei gwarantowało również jego większą
rentowność. Ponieważ budowa dwóch kanałów przekraczałaby możliwości finansowe
prowincji, zdecydowano się
na realizację projektu Kanału
Kłodnickiego. Jego budowa
rozpoczęła się w 1792 roku i
trwała aż 20 lat (oddano go
do użytku w 1812 roku). Miał
45 km długości i początkowo
jedynie 60 cm głębokości (w
latach 1820-1830 pogłębiono
go do 1,6 m). Wyposażono
go w 18 śluz. Po oddaniu do

» Barka na Kanale Kłodnickim pod koniec lat 30. XX wieku

użytku Kanału Gliwickiego w
1939 roku, Kanał Kłodnicki
uległ stopniowej likwidacji i
do dziś pozostały jego niewielkie fragmenty. Dla nas jest
on konstrukcją o tyle interesującą, że prawdopodobnie,
identycznie mógł wyglądać
kanał ze Świebodzic do Malczyc. Zachowało się trochę
archiwalnych zdjęć tego kanału z początku XX wieku.
Jeszcze wówczas barki po
nim pływające nie miały własnego napędu. Były ciągnięte
przez ludzi lub przez zaprzęgi
i w taki sam sposób zapewne
odbywałoby się to na kanale
świebodzickim. Kanał Kłodnicki wybudowany został w
wersji oszczędnościowej, to
znaczy bez umocnienia jego
brzegów kamieniem, z wyjątkiem jazów i innych urządzeń
hydrotechnicznych, a więc
dokładnie tak, jak wstępnie
zakładano przy projektowaniu

kanału mającego połączyć
Świebodzice z Malczycami.
Czy kanał Świebodzice-Malczyce miał szanse na trwałe
wpisać się w krajobraz tej
części Śląska i ewentualnie
przetrwać do naszych czasów? Zapewne tak, czego
dowodzi historia. Wobec rozwijającego się przemysłu wydobywczego w Wałbrzychu,
na terenach przez które miał
przebiegać kanał skracający
drogę z wałbrzyskich kopalń
w kierunku Odry, już od 1780
roku rozpoczęto budować
tzw. Drogi Węglowe. Jedna
z nich, prowadząca z Wałbrzycha przebiegała przez
Świebodzice, dalej w kierunku
Strzegomia, Budziszowa i
Malczyc. Inna Droga Węglowa
ciągnęła się ze świebodzickich Cierni przez Żarów do
Kątów Wrocławskich, które
były sporym ośrodkiem handlu węglem. Wzdłuż tych

starych dróg węglowych – z
czasem częściowo wchłoniętych na różnych odcinkach
przez nowo wytyczone drogi
– w XIX wieku zaczęto także
budować linie kolejowe (np.
Świebodzice-Wrocław). Dowodzi to słuszności koncepcji
XVIII-wiecznych planistów potrzeby skomunikowania ziem
leżących na obszarze dzisiejszego powiatu wałbrzyskiego
i świdnickiego z Odrą. Szkoda,
że zabrakło determinacji w
realizacji projektu kanałów
wodnych, łączących Świdnicę
i Świebodzice z Odrą. Dziś,
o ile dotrwałyby do naszych
czasów, stanowić by mogły
wspaniałą pamiątkę techniki
sprzed ponad 200 lat, a oba
miasta – jakby nie patrzeć
– poprzez Odrę miałyby połączenie z morzem.
Andrzej Dobkiewicz & Sobiesław
Nowotny
Świdnicki Portal Historyczny
www.historia-swidnica.pl

» Kanał Kłodnicki na zdjęciu z ok. 1930 roku
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Autorka w areszcie Powiatówka do remontu
Kolejna tzw. powiatówka doczeka się długo wyczekiwanego remontu. Mowa tu o przebudowie drogi powiatowej nr 2885 D.

W Areszcie Śledczym w Świdnicy, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, odbyła się niecodzienna lekcja
historii.

zjazdów i przepustów pod drogą, jak i wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z trwałych mieszanek mineralno-bitumicznych.
Koszt wszystkich planowanych prac przekroczy kwotę 3,3 mln zł. Prace mają potrwać
do końca wakacji. Zadanie dofinansowane
będzie z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg.
KaR

katów z Gross Rosen” i
„Dziewczyny z Gross-Rosen. Zapomniane historie z obozowego piekła”.
Skazani z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu przedstawiającego
przerażającą historię ludzi zesłanych do obozu
Gross-Rosen, a następnie

zadawali wiele pytań, co
z pewnością świadczyło
o dużym zainteresowaniu
tematem. Po spotkaniu
osadzeni od razu dopytywali, kiedy będą mogli sięgnąć po zaprezentowane
publikacje, co niebawem
powinno być już możliwe.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

O losach więźniów z
obozu koncentracyjnego
„Gross Rosen” i ich oprawców opowiadała skazanym
Agnieszka Dobkiewicz.
Podczas wizyty w areszcie,
autorka zaprezentowała
osadzonym swoje dwie
publikacje. Chodzi o „Małą
Nor ymbergię. Historie

Fot. użyczone (Starostwo Powiatowe w Świdnicy)

Fot. użyczone (AŚ w Świdnicy)

Już wkrótce rozpocznie się długo oczekiwana modernizacja drogi powiatowej
między miejscowościami Bojanice i Bystrzyca
Górna w powiecie świdnickim. Zakres inwestycji obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe.
Oznacza to frezowanie nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie przydrożnych rowów
z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu,
wykonanie wszystkich poboczy, wykonanie
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Honorowy Wiesław Po książkę do budki
Radni Dobromierza nadali zaszczytny tytuł Wiesławowi Kasprzykowi. Został on Honorowym Obywatelem
Gminy Dobromierz.

Plenerowa biblioteczka stanęła w Marcinowicach.
Projekt przygotowało tamtejsze Centrum Kulturalno-Biblioteczne.
wagon z książkami nawiązujący do znanego wszystkim wiersza polskiego poety.
Mamy nadzieję, że nasz pomysł spotka
się z dobrym przyjęciem mieszkańców, a z
biblioteczki będą korzystały zarówno dzieci,
jak i osoby dorosłe – mówi dyrektor Centrum
Kultury w Marcinowicach Dawid Sobczyk.
Serdecznie zapraszamy!
KaR

Fot. użyczone (UG Dobromierz)

Główny cel takiego przedsięwzięcia to
oczywiście rozwijanie w mieszkańcach zamiłowania do czytelnictwa. Książki umieszczone w biblioteczce można wypożyczyć do
domu, mile widziane jest także zostawienie
w budce ciekawego tytułu ze swojego księgozbioru. – Nieprzypadkowe jest miejsce, w
którym stanęła biblioteczka – ulica Tuwima.
Stąd właśnie motyw lokomotywy ciągnącej

św. Michała Archanioła w
Dobromierzu. W pracy społecznej uczestniczył w takich
wydarzeniach jak przewodniczenie komitetowi nadania
szkole w Roztoce imienia
Henryka Sienkiewicza i fundacji sztandaru, opracowanie
monografii szkoły i książki pt.
„Gmina Dobromierz”.

Wiesław Kaspr zyk
otrzymał również odznaczenia państwowe,
jednak jak sam szczerze
stwierdził, to tytuł Honorowego Obywatela
nadany przez Radę Gminy Dobromierz jest dla
niego najcenniejszy.

Fot. użyczone (CK w Marcinowicach)

Uzupełnijmy, że tytuł otrzymał mieszkaniec Jugowej.
Przez dwie kadencje Wiesław
Kasprzyk pełnił funkcję radnego gminy Dobromierz, jako
wiceprzewodniczący rady i
zastępca wójta. Przez ponad
30 lat pełnił również funkcję przewodniczącego rady
parafialnej przy parafii pw.

KaR

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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Fot. użyczone (materiały prasowe)

» Nieoczywista i zaskakująca obsada „Króla Leara” oraz ascetyczna forma intryguje i urzeka

Król Lear i same kobiety
Każde dziecko wiem, że COVID-19 został odwołany. Więc… można ruszyć m.in.
do teatrów. Wszystko na to wskazuje, że są na to przygotowane. Oferują bogate
repertuary i miejsca na widowni już bez ograniczeń.
Moja dobra passa trwała dalej.
Kolejne dobre przedstawienie obejrzałem w teatrze legnickim. „Rzeź”,
na podstawie tekstu Krzysztofa Kopki
i w reżyserii Jacka Głomba, robi wrażenie zarówno w warstwie fabuły
jak i formy. Nie pamiętam, aby ten
reżyser i jednocześnie dyrektor teatru
podejmował błahe tematy. I w tym
przypadku nie mogło być inaczej.
„Rzeź” opowiada o tragicznych wydarzeniach sprzed blisko 200 lat. W
okolicach Tarnowa gromady chłopskie zaatakowały dwory szlacheckie.
Doszło wówczas do rozlewu krwi i
śmierci ponad tysiąca osób. Do dziś
nie wyjaśniono przyczyn tamtych
zdarzeń. Na scenie nie oglądamy
retrospekcji okrutnych egzekucji, lecz
próbę zrozumienia powodów tych
zachowań. Nie ma tam przeintelektu-

alizowanych monologów. Królują za
to najprostsze, żeby nie powiedzieć
najprymitywniejsze, odruchy i postawy ludzkie. Bohaterowie spektaklu,
niezależnie po której są stronie, czują
strach, nienawiść, zazdrość, pragnienie
sprawiedliwości czy w końcu zemsty.
Jak zachwycałem się skromnością
scenografii „Badań …”, to w „Rzezi”
scenografka – Małgorzata Bulanda
– poszła jeszcze dalej. Zastosowała
wyłącznie deski położone na podłodze.
Są bardziej słyszalne niż widoczne. Nie
przeszkodziło to w odbiorze dramaturgi. Grający tu prawie cały zespół aktorski, jak zwykle znakomicie odnalazł
się w rolach zamieniających się ofiar
w oprawców. Udało im się połączyć
ludzką intymność z epickim rozmachem zdarzeń. Aktorom towarzyszy
zespół muzyczny grający na żywo.

» Tematem spektaklu „Nagasaki” jest szeroko pojęta bezdomność

Teatr Współczesny w maju ubiegłego roku wziął na warsztat dramat Arnona Grunberga „Tirza”.
Tekst holenderskiego autora jest
uznawany za twór osadzony na
granicy kiczu i sztuki. Takie zdanie
można przeczytać w programie
spektaklu. Im dłużej oglądałem „Tirzę”, tym bardziej odnajdywałem w
nim prawdę. Historia jest prosta.
Jorgen Hofmeester, pod odejściu
żony i matki dwóch córek, oddał
się całkowicie ich wychowaniu.
Główny bohater z wykształcenia
jest literatem, ale przede wszystkim człowiekiem, który wie jak żyć.
Jest także narratorem. Poznajemy
go zasadniczo z jego perspektywy.
Na szczęście „Tirza” to nie monolog. Jorgenowi w wielu scenach
towarzyszą m.in. dzieci – Tirza i
Ibi oraz małżonka. Mężczyzna prowadzi z nimi rozmowy. Początkowo
pracownik wydawnictwa jawi się
nam jako superbohater. Jest opiekuńczy, tolerancyjny, empatyczny i
kochający swoje dziewczynki nad
życie. Jego ulubienicą jej młodsza
– Tirza. Z każdą kolejną sytuacją
obraz Jurgena jednak zmienia się.
Przedstawienie nabiera rumieńców, aż do tragicznego finału. Najpierw Grunberg, potem Miśkiewicz
stawia nam pytania, czy to co obejrzeliśmy może być prawdą? Czy
tacy Jorgenowie, Hofmeesterowie
istnieją naprawdę? „Tirza” trwa
blisko trzy godziny. Reżyser Paweł

Miśkiewicz potrafił tak zbudować
dramaturgię, że spektakl nie nudzi i
trzyma w napięciu. Jeszcze większe
gratulacje należą się Jerzemu Senatorowi w roli Jorgena. Aktor swoim
miłym wyglądem i ciepłym głosem
czaruje nas od początku, aż do
samego końca, czym po raz kolejny
pokazał klasę. Bez fajerwerków,
bez eksplozji emocji można nie
mniej dramatycznie opowiadać historie. „Tirza” jest naprawdę godna
polecenia.

Na scenie nie oglądamy
retrospekcji okrutnych egzekucji, lecz próbę zrozumienia powodów tych
zachowań, nie ma tam
przeintelektualizowanych
monologów, królują za to
najprostsze, żeby nie powiedzieć najprymitywniejsze, odruchy i postawy
ludzkie
Trochę mi wstyd, ale dopiero teraz
miałem okazję obejrzeć „Nagasaki”
także we Współczesnym. Spektakl
miał swoją premierę we wrześniu
2020 roku. Paweł Kamza podjął się
adaptacji i reżyserii dramatu Erica
Faye. Tematem „Nagasaki” jest szeroko pojęta bezdomność. W kulturze
japońskiej bezdomność oznacza brak
bliskich. Jej bohaterami jest dwójka

osób nosząca kimona. Przekaz ma
jednak charakter uniwersalny. On
mieszka samotnie. Ona szuka schronienia. Ich drogi krzyżują się. Okazuje
się, że łączy ich coś jeszcze – miejsce i
przeszłość. Mimo wysiłków aktorów
– Ziny Kerste i Tadeusza Ratuszniaka
– przedstawienie pozostawia spory
niedosyt. Trochę przekombinowana
forma przysłania sens przekazu.
Śpiew czy zachowania żywcem
zaczerpnięte z farsy dezorientują
widza. Stąd nic dziwnego, że finał
tak zaskakuje, że zapada wymowna
cisza. Myślę, że mogło być lepiej.
Także z niemałym opóźnieniem
(premiera wrzesień 2020) zmierzyłem się z „Królem Learem” w
reżyserii specjalistki od Szekspira
– Anny Augustynowicz. Zmierzyłem, ponieważ adaptacja dramatu
Williama Szekspira, zrealizowana
przez zespół legnickich i opolskich
artystów, nie jest propozycją łatwą.
Jest to jednak przedstawienie, które
przypomina o sile teatru. Króluje
w nim odwaga i nieskrępowana
wyobraźnia artystyczna. W efekcie
otrzymaliśmy „Króla Leara”, którym się zachwyciłem i jednocześnie
trochę rozczarowałem. Pierwsze
zaskoczenie czeka na widzów zaraz
po podniesieniu kurtyny. Na scenie
pojawiają się, z wyjątkiem tytułowego króla – Mirosława Zbrojewicza,
same kobiety. Nie licząc sufitowego
wiatraka, dwóch szklanych parawanów na kółkach i metalowego stołka
nie ma innych dekoracji. Do tego w
trzech postaciach oglądamy ubiegłoroczną absolwentkę krakowskiej
AST – Weronikę Krystek. Aktorka,
swoimi Edgarem, Błaznem, Tomkiem
i córką Króla, przyćmiewa pozostałe
postaci włącznie z Learem, granym
przez gwiazdę teatru TR Warszawa.
To nie oznacza, że Zbrojewicz wypadł
jakoś źle. Wprost przeciwnie, doświadczony aktor z dużą łatwością,
czytaj naturalnością, posługuje się
trudnym tekstem. Taka nieoczywista
i zaskakująca obsada oraz ascetyczna
forma intryguje i urzeka. Przygnębiającą treść dramatu rozświetlają
drobne, zabawne smaczki. Niestety,
entuzjazm może zakłócać niełatwy
sposób opowiedzenia historii o ludzkich przywarach, które doprowadzą
do upadku królestwa. Mnogość
bohaterów, niezależnie od płci granych przez siedem aktorek z Opola i
siedem z Legnicy, komplikują odbiór
opowieści. Wybierając się zatem
na spektakl, dobrze przypomnieć
sobie zawartość, podobno najważniejszego, dzieła Szekspira. Ponadto
wielokrotnie brakowało mi charyzmy
u kilku aktorek. Wymienię jednak te,
które uniosły ciężar wyzwania aktorskiego Katarzyna Dworak, Judyta
Paradzińska, Anita Poddębniak. I
tak „Król Lear” (piąta inscenizacja
Szekspira Anny Augustynowicz) jest
prawdziwym wydarzeniem w teatrze
opolskim i legnickim.
Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Wyobraźnia tylko twórcza

20.00 - String Connection – Jubileusz Krzesimira
Dębskiego - Dziedziniec
Niedziela, 19.06.2022
12.00 - Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem - Kuźnia
18.00 - Michał Rudaś - „Kolory świata” - Kuźnia
20.00 - Piotr Bukartyk & Ajagore – „Wieloryb Fiutin i
inne opowiadania” - Dziedziniec

Lokalnie, ale bardzo fajnie

SCB, KaR

Gwoździem po ekranie

Rąbnąć księcia
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu
był film „Książę” w reżyserii Rogera Michella.
Studiując obecne i nadchodzące repertuary kinowe,
wyraźnie widać, że nadchodzi
czas kanikuły. Proponowane
tytuły coraz częściej należą
do tych z gatunku lżejszych.
Znakomitym przykładem
może być „Książę”, którego z
powodzeniem można zaliczyć
do kina kryminalno-społeczno-komediowego.
Jego bohaterem jest Kempton Bunton – ekscentryczny
emeryt, który żyje według
własnych zasad. Jedna z nich
nie pozwala mu płacić za
abonament telewizyjny. Jego
podejście do bojkotu haraczu
za korzystanie z telewizora
nie podziela policja i osadza go na kilka dni w wię-

zieniu. Kempton jednak nie
odpuszcza i wymyśla kolejny
sprytny plan. Tym razem ma
on wspomóc innych ludzi
znajdujących się w podobnej
sytuacji. Postanawia ukraść
obraz pędzla Francisca Goi
wyceniony na 140 tys. funtów, a pieniądze z jego sprzedaży przeznaczyć na pokrycie
opłat za abonament wielu
niezamożnym emerytom. Początkowo wszystko idzie po
myśli szlachetnego złodzieja.
Nie zdradzając szczegółów,
finalnie nie udaje się jednak
spieniężyć portretu tytułowego Księcia Wellingtona
i współczesny Robin Hood
trafia przed oblicze wymiaru
sprawiedliwości. Jego proces

zamienia się w widowisko o
charakterze społecznym, ale
przede wszystkim satyrycznym. Wzbudza tym spore
zainteresowanie mediów i
tym samym społeczeństwa.
Sędziowie mają dość twardy
orzech do zgryzienia – jak
postąpić z człowiekiem, który
według własnych poglądów
postąpił sprawiedliwie?
I można by „Księcia” potraktować jako dość banalną
i infantylną historyjkę, której
nie warto poświęcić półtorej
godziny. Można by, gdyby nie
to, że to wszystko zdarzyło
się naprawdę. Richard Bean
jest postacią prawdziwą, która w 1961 roku wyniosła z
National Gallery w Londynie

dzieło hiszpańskiego artysty.
Z pewnością jest to wystarczający fakt, aby zainteresować się tamtym zdarzeniem i
jego okolicznościami. Niestety,
mam wrażenie, że twórcy
scenariusza – Richard Bean
i Clive Coleman nie wykorzystali takiego potencjału.
Mimo że – bez wątpienia –
zdeterminowany orędownik
sprawiedliwości był zabawny,
to twórcy jego filmowej wersji
za bardzo skupili się na tym,

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Zapraszamy na drugą edycję cyklu
koncertów prezentujących lokalnych artystów. W tym roku spotykamy się w Parku
Centralnym na plenerowej scenie Klubu
Łaźnia, gdzie usłyszycie takie gatunki jak
pop, rock, blues, country czy etno-folk.
Ponownie będą czekać na was leżaki, a
dodatkowo bogate menu i niepowtarzalna atmosfera ogrodu Łaźni. W pierwszej
odsłonie w daleki świat zabierze was
zespół „Srednusha”. To już 18 czerwca.
Nie możecie tego przegapić.
aby humor kipiał w każdym
momencie. Skutek? Kempton
Bunton staje się groteskowy.
W efekcie „Książę” po półgodzinie jest już przewidywalny,
za chwilę zaczyna drażnić i w
końcu nudzić.
Autorzy obrazu na czele
z reżyserem – Rogerem Michellem – zlekceważyli nawet
sam „skok” na płótno Goi.
Na ekranie jest to dosłownie
kilka ujęć. Nie zawiedli jedynie aktorzy – Jim Broadbent i

Helen Mirren jako Kempton i
Dorothy Bunton. Małżeństwo
ma niezwykłą – poruszającą
relację. Różnią się podejściem
do wielu spraw jak do niezabliźnionych ran z przeszłości.
Prowadzą ciekawe polemiki,
ale za każdym razem dominuje wzajemny szacunek i
uczucie. I choćby z tego powodu warto jednak poświęcić
te 96 minut.
Ocena 6/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Festiwal Twórczej Wyobraźni to nowa
propozycja na kulturalnej mapie Wałbrzycha. Trzydniowe wydarzenie łączące
muzykę i literaturę, wypełnione wysokiej
klasy artystami, a nad całością będzie
czuwać dyrektor artystyczny – Jacek
Bończyk, aktor i piosenkarz, ambasador
Wałbrzycha. Udział w wydarzeniach jest
bezpłatny. Poniżej znajdziecie dokładny
program.
Piątek, 17.06.2022
16.00 - Spotkanie z Jakubem Żulczykiem - Kuźnia
18.00 - Jacek Bończyk - „Absolutnie, czyli Młynarski”
- Kuźnia
20.00 - Mariusz Lubomski – „Sęk you” - Dziedziniec
Sobota, 18.06.2022
12.00 - Spotkanie z Agnieszką Szpilą - Kuźnia
18.00 - Ghostman – „Dźwięki duszy” - Kuźnia

Śniadanie na trawie

Lato w Książu zapowiada się wyjątkowo gorąco, bo powracają hitowe
„Śniadania na trawie”. Zapraszamy na niedzielny piknik w parku, którego
przestrzeń zaaranżowana zostanie specjalnie dla was i wzbogacona o
strefy atrakcji. Gdzie? Na polanie poniżej mauzoleum, w pobliżu zabytkowej bramy przy Stadzie Ogierów, będzie można wspólnie zachwycać się
pięknem Książańskiego Parku Krajobrazowego oraz Ogrodów Idy, które
dzięki licznym inwestycjom zmieniły się na przełomie ostatnich lat. Zachęcamy do przyniesienia własnego posiłku lub zakupu na miejscu. Wstęp
wolny. Termin – 12 czerwca. W razie niepogody wydarzenie odbędzie się
w kolejną niedzielę. A oto program.
10:00-15:00 – Atrakcje dla dzieci: gry i animacje dla najmłodszych,
konkursy z nagrodami, zabawy zręcznościowe, gra w bullę, yenga oraz
bierki XXL i wiele innych
10:30-11:00 – muzyka na żywo Książęca Orkiestra Salonowa (D. Graca,
W. Wawrzkowicz)
11:00-12:00 – konkursy z nagrodami, zamkowe opowieści
12:00-12:30 – muzyka na żywo Książęca Orkiestra Salonowa (D. Graca,
W. Wawrzkowicz)
12:30-15:00 – muzyka rozrywkowa, zaproszenie do piknikowania
10:00-15:00 – strefa leżaków, możliwość zakupu koca z logiem zamku,
możliwość zakupu kanapek, croissantów, bułek, kawy, herbaty.

22

nASi UlUBieŃCy

WIESZ CO | NR 14/7.6.2022 r.

NASI ULUBIEŃCY

Do przytulania i…

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

BURKA, nr ewidencyjny 29/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 19.03.2022

CHRUPEK, nr ewidencyjny 50/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 14.03.2022

FELEK, nr ewidencyjny 49/22
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 30.04.2022

JOGI, nr ewidencyjny 173/18
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.06.2018

MANIEK, nr ewidencyjny 30/22
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 20.03.2022

MIGOTKA, nr ewidencyjny 192/20
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.10.2020

MURZYN, nr ewidencyjny 18/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 03.02.2021

PLASTUŚ, nr ewidencyjny 6/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.01.2021

RAMZES, nr ewidencyjny 10/21
Wiek: ok. 11 lat
Data przyjęcia do schroniska: 21.01.2021

RYJEK, nr ewidencyjny 191/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.10.2020

SZIFU, nr ewidencyjny 180/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 05.10.2021

WODNIK, nr ewidencyjny 118/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.07.2021
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

...kochania. Takie są psiaki i kociaki z wałbrzyskiego schroniska. Polecamy te czarujące czworonogi
do adopcji. Zresztą tylko spójrzcie, jak one same prezentują swoje wdzięki. Prawda, że są urocze?!
Może przygarnięcie jednego z tych pupili, dając mu nowy dom i odrobinę miłości?

NIE Ma Nas W DoMU
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NIE MA NAS W DOMU

zbudowane są ze skał osadowych,
głównie piaskowców, zlepieńców i
łupków oraz wulkanicznych –porfirów, melafirów i ich tufów. W
górnym karbonie wytworzyły się tu
złoża węgla kamiennego, stąd historia górnicza regionu wałbrzyskiego.

» Chełmiec do niedawna uważany był za najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich

Fot. użyczone (LOT AW)

Góry Wałbrzyskie to także
fragment Szlaków Zamków
Piastowskich – znajdują
się tu m.in. Zamek Grodno
i ruiny Zamku Nowy Dwór

W góry po widoki
Lecimy dalej z przedstawianiem „pagórków” znajdujących się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. W poprzednim numerze było wiele ciekawego o Górach
Sowich. Dziś wszystko, co powinniście wiedzieć o Górach Wałbrzyskich.

Niektóre informacje pewnie będą
się powtarzać z artykułów, które
już publikowaliśmy w tym miejscu
w cyklu „Nie ma nas w domu”, ale
cóż począć? Jak tu choćby nie wspomnieć o kilku wieżach widokowych,
których ci u nas dostatek. Więc
wybaczcie, że o niektórych rzeczach
przeczytacie po raz drugi. Dobrego
nigdy jednak za wiele.
Góry Wałbrzyskie to pasmo w
Sudetach Środkowych, rozciągające
się na długości 35 km od doliny

Bobru do doliny Bystrzycy. Na północnym-zachodzie docierają do Gór
Kaczawskich, przechodząc płynnie w
Pogórze Wałbrzyskie. Na wschodzie
w dolinie Bystrzycy łączą się z Górami Sowimi obejmując Rezerwat Góra
Chojna wraz z Zamkiem Grodno, a
od południa graniczą z Górami Kamiennymi i Kotliną Kamiennogórską.
Najwyższym szczytem jest Borowa
(853 m n.p.m.). Tu ważna rzecz.
Pewnie wiecie już, że przez wiele
lat za najwyższy szczyt uważano

Chełmiec, lecz on mierzy „tylko” 850
m n.p.m. Znanymi wzniesieniami są

także Trójgarb, Wołowiec, Kozioł oraz
Mały Wołowiec. Góry Wałbrzyskie

Ciekawe punkty widokowe
i wieże na terenie Gór Wałbrzyskich

Wieża na Borowej
* od Jedliny-Zdroju (ul. Pokrzywianka) szlakiem czarnym – do 1h
* od dzielnicy Podgórze w Wałbrzychu szlakiem czerwonym – 1h
40 min
* od pętli autobusowej (ul. Wałbrzyska) z dzielnicy Glinik Stary szlakiem czarnym – 1h 30 min
Wieża na Trójgarbie
* od Starych Bogaczowic szlakiem czerwonym – 2h 20 min lub szlakiem czarnym – 2h 45 min
* od Witkowa Śląskiego szlakiem niebieskim – 1h 30 min
* od stacji kolejowej Boguszów-Gorce Zachód szlakiem czarnym – 2h
05 min
* od Gostkowa szlakiem zielonym – 2h 10 min
* ze Szczawna-Zdroju szlakiem żółtym – 2h 10 min
Wieża na Chełmcu
* z dzielnicy Biały Kamień w Wałbrzychu szlakiem żółtym – 1h 45 min
* ze Szczawna-Zdroju szlakiem niebieskim – 2h 15 min lub szlakiem
czarnym – 3h 30 min
* z Boguszowa-Gorc szlakiem zielonym – 1h 30 min
Platforma widokowa pod Dłużyną
* z dworca Wałbrzych Główny szlakiem czarnym – 1h 10 min
* z pętli na Rusinowej (dzielnica Wałbrzycha) szlakiem czerwonym
– 1h 20 min
* ze stacji kolejowej Jedlina Górna szlakiem zielonym – 45 min
Platforma widokowa na Jałowcu
* z Jedliny Górnej szlakiem zielonym – 2h
* z Jedliny-Zdroju (ul. Ogrodowa) szlakiem niebieskim – 1h
* ze stacji kolejowej Głuszyca szlakiem niebieskim – 1h 45 min

Głównym miastem na tym obszarze jest Wałbrzych, poza tym mamy
osiem gmin powiatu wałbrzyskiego,
ale największymi atrakcjami są wieże
i platformy widokowe. Konstrukcję na
Borowej wybudowano w 2017 roku.
Mierzy 16,5 m, a prowadzi na nią 90
schodów ułożonych spiralnie. Przy
sprzyjającej pogodzie z wierzchołka
można zobaczyć m.in.: Ślężę, Wielką
Sowę, a nawet wieżowiec Sky Tower
we Wrocławiu. Trójgarb to charakterystyczna góra posiadająca trzy
wierzchołki. Przed II wojną światową
znajdowała się tu wieża widokowa,
która została zniszczona. Od 4 lat
na najwyższym „garbie” wznosi się
nowoczesna konstrukcja mająca 27,5
m. wysokości. Usadowiona została na
rzucie trójkąta, co ma symbolizować
trzy okoliczne gminy Czarny Bór, Stare
Bogaczowice oraz Szczawno-Zdrój.
Przy sprzyjających warunkach można
z niej dostrzec odległe Karkonosze.
Chełmiec jako drugi co do wysokości
szczyt Gór Wałbrzyskich, jest obszarem
objętym programem Natura 2000. Na
szczycie w latach 1887-1888 wybudowano 20-metrową, kamienną wieżę
widokową. Niedawno odnowioną
i otwartą ponownie dla turystów. Z
wieży możecie podziwiać przepiękne
widoki. W 2000 r. na Chełmcu stanął
45-metrowy Krzyż Milenijny najwyższy
tego typu obiekt w Polsce.
Góry Wałbrzyskie to także fragment Szlaków Zamków Piastowskich.
Znajdują się tu m.in. Zamek Grodno i
ruiny Zamku Nowy Dwór. Ten pierwszy to jeden z najbardziej malowniczo położonych tego typu obiektów
na Śląsku, z którym wiąże się wiele
historii i legend. Zamek został zbudowany za czasów piastowskich w
XIII wieku, a w XVI stuleciu nastąpiła
jego rozbudowa renesansowa.
Z kolei warownię na szczycie
Zamkowej Góry (Zamek Nowy Dwór)
ufundowali w XIV wieku piastowie
śląscy jako zabezpieczenie granic
księstwa. Z czasem u podnóża zamku wyrosła osada dająca początek
dzisiejszemu Wałbrzychowi. W 1581
roku zamek spłonął i od tego czasu
pozostaje w ruinie.
Red
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Okiem gracza

SKN

Fenomen z dawnych lat

CHALLENGER
Na pewno każdy zna cykl gier Heroes of Might and Magic. Słynna seria rozpoczęta w
1995 roku podbiła wschodnią Europę swoją trzecią odsłoną. Premiera miała miejsce 1
czerwca 1999 roku, zdobywając wielu zwolenników, a popularnością cieszy się aż do dnia dzisiejszego.

Prawnik radzi
Czym jest odwołanie darowizny. Na
to pytanie odpowiada nasz prawnik
Adam Daraż.
Darowizna jest bezpłatnym
przekazaniem określonych w
umowie dóbr innej osobie.
Aby była ona ważna w świetle
prawa, powinna zostać spisana, najlepiej w formie aktu
notarialnego. Co do zasady
od darowizny należy odprowadzić podatek. Istnieją sytuacje, które zwalniają z tego
obowiązku. Konieczne jest
jednak zgłoszenie darowizny
do urzędu skarbowego.
Odwołanie darowizny jest
możliwe zarówno w przy-

padku, gdy została ona już
wykonana, jak i tej niewykonanej. Konieczne jest jednak
spełnienie kilku warunków.
Gdy mamy do czynienia
z darowizną niewykonaną,
możliwe jest cofnięcie zapisów umowy, gdy sytuacja
majątkowa darczyńcy uległa
nagłemu pogorszeniu, do
tego stopnia, że darowana
innej osobie część majątku
wpływa na jego szkodę. Podstawę może tu więc stanowić
utrata pracy, ciężka lub prze-

wlekła choroba, wypadek
losowy itp.
Odwołanie darowizny wykonanej wygląda nieco inaczej. Po pierwsze, może do
niej dojść na długo po zawarciu umowy. Jest to kwestia nie
tylko miesięcy, ale nawet lat.
Aby jednak możliwe było cofnięcie wykonanej darowizny,
konieczne jest udowodnienie,
że obdarowany dopuścił się
względem darczyńcy rażącej
niewdzięczności. Jego zachowanie musi się cechować znaczącym nasileniem złej woli.
Często do takich sytuacji
dochodzi np. po rozwodzie,
gdy jeden z byłych małżonków w trakcie małżeństwa
przekazał darowiznę drugiemu, a później ich relacje się
popsuły. Mogą też pojawić
się znaczące problemy na linii

UWAGA KONKURS

Nie wiemy jak wy, ale my lubimy naleśniki na słono. Z różnymi wymyślnymi dodatkami. Jeśli jednak lubicie je spałaszować
z dżemem, świeżymi owocami i pyszną polewą, to nie ma
problemu. Takie i takie znajdziecie w Fabryce Naleśników i
Pierogów w Wałbrzychu. W lokalu, który jak zwykle bawi się
z nami wspólnie, do czego też was namawiamy. Wystarczy,
że skusicie się, by wziąć udział w naszym konkursie i dobrze
odpowiecie na pytanie, a za wybranego naleśnika zapłacicie w
knajpce mniej niż wynika z menu. Zobaczcie na zdjęcie obok.
Jak nazywają się te skały?
Poprawną odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie w lokalu w
trakcie składania zamówienia. Za wybranego naleśnika zapłacicie
wówczas 2 zł mniej. Na lubiących dobrze zjeść oraz posiadaczy
kuponów z naszej gazety w Fabryce Naleśników i Pierogów w
Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (8 czerwca) do piątku
(10 czerwca). Regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie pod
adresem www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu i otrzymacie
na wynos.

przyciągając nowych graczy,
szczególnie z młodego pokolenia. Często można zauważyć, że
z tej racji odbywają się streamy
na platformach takich jak YouTube czy Twitch. Organizowane są
nawet międzynarodowe turnieje
z 3 części Heroes of Might and
Magic, gdzie nagrody potrafią
być naprawdę wysokie. To co
może uszczęśliwić duszę Polaka
znającego ten tytuł – wielu topowych graczy pochodzi właśnie z
naszych słowiańskich terenów.
Heroes of Might and Magic nie
posiada ograniczeń wiekowych.
Każdy może usiąść do niej, o ile
lubi strategiczne gry turowe. Wy-

rodzice (darczyńcy) – dziecko
(obdarowany).
Żeby cofnięcie darowizny
wykonanej było możliwe, niezbędne jest spełnienie dwóch
warunków. Złożenie odpowiedniego wniosku do sądu
musi nastąpić nie później niż w
ciągu roku od otrzymania informacji o rażącej niewdzięczności obdarowanego, a sąd musi
go pozytywnie rozpatrzyć.
Zgodnie z prawem cofnięcie
darowizny nie może nastąpić
w sytuacji, gdy darczyńca nie
potrafi udowodnić któregoś z
opisanych powyżej powodów
swojej decyzji lub nie zachował
wyznaczonego terminu.
Nie ma więc możliwości
zmiany zdania bez silnych
podstaw faktycznych i prawnych. Mając na względzie
powyższe, warto dobrze się

magania sprzętowe nie są duże, a
rozgrywka może być prowadzona
na różne sposoby: tryb Simple i
Multiplayer oraz tryb kampanii lub
wybrany przez siebie scenariusz
(można również stworzyć własną
mapę). Przy czym gra posiada
różnej wielkości mapy, poziomy
trudności oraz różne zamki (każdy
ma swój unikalny klimat).
Podsumowując Heroes of Might and Magic jest grą dla każdego, a jej popularność nie wzięła
się znikąd. Warto sięgnąć po ten
tytuł, ale lepiej mieć wtedy czas
– sama gra może trwać od kilku
do kilkunastu godzin.
„Narvana” SKN Challenger

zastanowić, zanim podpisze
się umowę darowizny. Aby
cofnąć darowiznę, konieczne
jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Należy do
niej m.in. kopia oświadczenia o odwołaniu darowizny i
potwierdzenie dostarczenia
go obdarowanemu. Jeśli nie
chce on dobrowolnie zwrócić przedmiotu darowizny,
konieczne jest skierowanie
sprawy na drogę sądową.
W zależności od przedmiotu
sporu konieczne może być
wtedy dostarczenie dodatkowych dokumentów. Sąd rozpatrując zgromadzone wnioski dowodowe podejmuje
decyzję o podtrzymaniu lub
oddaleniu zasadności anulowania darowizny.
Wraz z pozwem należy
wnieść do sądu opłatę są-

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.komputerswiat.pl)

Heroes of Might and Magic
może poszczycić się 7 odsłonami. Ostatnia miała premierę
w 2015 roku. Prekursorami tej
strategicznej i kultowej już gry
byli King’s Bounty oraz Hammer
of the Gods. Choć w innych częściach świata gra ta nie zdobyła
aż takiej popularności, podbiła
natomiast serca graczy w środkowej oraz wschodniej Europie.
Do tej pory uważa się, że najlepiej zostały wykonane 3 i 4
część. Nie bez powodu. Format,
klimat oraz trona dźwiękowa są
prawdziwymi dziełami.
W naszym kraju seria ta aż do
dzisiaj cieszy się popularnością,

dową w wysokości 5 proc.
wartości przedmiotu sporu
lub ubiegać się o zwolnienie
od opłaty.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.

KUPON
Jak nazywają się te skały?

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

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

» Przyczepki rowerowe są funkcjonalne, bezpieczne, wygodne i często mają kilka zastosowań

Rower jest OK

Kiedy dziecko na przyczepkę?
Czerwiec to czas, kiedy zazwyczaj większość z nas długie urlopy ma już zaplanowane. Wiemy gdzie, wiemy co chcemy robić, nie zawsze jednak wiemy jeszcze,
jak je zrealizować. Kompletujecie sprzęt na rowerowe wycieczki? Dziś będzie o
przyczepkach rowerowych.
Dzieci to zawsze wiele radości, ale i mnóstwo wyzwań. Sporo kompromisów i
zdecydowanie inne podejście
do wspólnych wycieczek. Kto
ma małe pociechy, ten dosko-

UWAGA

nale wie, o czym mówimy.
Jak nie zrezygnować z jazdy
na rowerze, a jednocześnie
pogodzić to z wychowywaniem i opieką nad swoim
milusińskim?

Oczywiście pójść na kompromis, a tym jest wspólna wycieczka rowerowa.
Foteliki mają swoje zalety,
ale zdecydowanie więcej
solidnych argumentów mają

przyczepki rowerowe. To
naprawdę świetnie rozwiązanie na wspólne wyprawy.
Są funkcjonalniejsze, bezpieczniejsze, wygodniejsze
i często mają kilka zastoso-

wań. Pamiętać jednak musimy, że to my sami musimy
określić, gdzie najczęściej
będziemy ją wykorzystywać,
jak często będzie nam służyć i co najważniejsze – ile

KONKURS

Nie znamy osoby, która lubi stać w niedzielę „przy garach”.
Zamiast pichcić coś samemu dla całej rodziny, zabierzcie najbliższych na obiad. Najlepiej do miejsca, gdzie smacznie zjecie,
a przy tym nie stracicie fortuny. Z czystym sumieniem możemy
polecić każdemu świdnicką Restaurację Kryształową. Nie tylko
zaspokoicie swój głód i spędzicie miło czas, ale dzięki nam zapłacicie mniejszy rachunek. Warunkiem jest jednak udział w naszym
konkursie i poprawna odpowiedź na pytanie. Wtedy za wybrane
danie zapłacicie 15 proc. mniej. Przyjrzyjcie się dokładnie zdjęciu.
Co to za miejsce?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie go w restauracji podczas
składania zamówienia. Wtedy właśnie otrzymacie 15-procentowy upust
na wybrane przez was danie z menu. Na lubiących dobre jedzenie
i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji
Kryształowa czekają od najbliższej środy (8 czerwca) do piątku
(10 czerwca). Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie na stronie
www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos jak i zjecie
na miejscu.

mamy miejsca na jej przechowywanie i przewożenie.
Z parametrami, ale również
z wygodnym użytkowaniem
bywa różnie, dlatego dziś
przedstawię kilka marek i
modeli, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę
przy zakupie, tym bardziej,
że na rynku wybór jest bardzo szeroki. To jednak tylko
krótki przegląd, wyboru dokonać musicie sami.
W środku stawki cenowej
znajdziemy naprawdę solidny produkt od marki Burley.
Model D’Lite to komfort na
dalekie podróże. Wysoka
jakość materiałów, regulowane siedzenie, amortyzacja,
miejsce na bagaż, trzecie
koło przy wykorzystaniu jako
wózek i co ważne szczególnie
dla pań, jest lekka. Zaledwie
nieco ponad 13 kg to na
przyczepkę jest całkiem niewiele. Wielu z was na pewno
spotkało się przyczepkami
Queridoo. Model Sportex to
pojemny bagażnik, metalowa, spawana konstrukcja,
dodatkowe koło, szerokie
pasy bezpieczeństwa dla
dziecka, czy dobrej jakości
materiał nie przepuszczający
promieniowania UV. Jednak
jej największą zaletą jest
cena. Znacznie niższa niż
konkurencyjnych modeli. Mój
osobisty wybór to szwedzkie
Thule i model Chariot Cross.
Nie tylko dlatego, że to uznana marka. Solidność wykonania, precyzja, detale, wygoda
użytkowania, ale bezpieczna
i do tego mogąca mieć różne
zastosowania.
Oczywiście każda z wymienionych przyczepek to dobre
produkty, ale mimo to różnią
się się od siebie i ostateczny
wybór należy do was. Polecam dokładnie obejrzeć każdy
z tych modeli.
Tomasz Czeleń

KUPON
Co to za miejsce?

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

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

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

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

» Nasiona babki płesznik są bogate w błonnik

Błonnik – naturalny suplement
Błonnik to włókno pokarmowe, pozostałości komórek roślinnych, oporne na działanie enzymów
trawiennych przewodu pokarmowego człowieka. Błonnik dzielimy na rozpuszczalny i nierozpuszczalny w wodzie. Oba typy mają istotne korzyści zdrowotne.
Błonnik reguluje pracę przewodu pokarmowego (m.in.
zapobiega zaparciom), przyspiesza perystaltykę jelit, przyczynia się do zwiększonego

wydzielania śliny i innych
soków trawiennych. Zwiększa
także objętość pokarmów i
znosi uczucie głodu, zmniejsza
wchłanianie przez organizm

szkodliwych substancji, wpływa na obniżenie poziomu
cholesterolu we krwi. Ponadto
przyspiesza przejście treści pokarmowej przez jelita, sprzyja

redukcji masy ciała, zmniejsza
ryzyko powstawania chorób
układu krążenia i nowotworów okrężnicy.
Błonnik rozpuszczalny w
wodzie (tzw. pektynowy)
Ten rodzaj błonnika charakteryzuje się dużą rozpuszczalnością w wodzie i dzięki temu
przechodząc przez układ pokarmowy tworzy substancję
przypominającą wyglądem i
konsystencją galaretowaty
żel o dużej objętości. Masa
ta wyściela ściany przewodu
pokarmowego, co zapobiega
ich podrażnianiu przez trawiony pokarm oraz jego przyklejaniu. Dzięki temu resztki
pokarmu, które nie zostały
wchłonięte przesuwają się w

dolne partie, co przeciwdziała
ich zaleganiu w układzie pokarmowym. Dodatkowo żel
błonnikowy znacznie spowalnia wchłanianie cukru z pożywienia. Dzięki temu organizm
człowieka dłużej utrzymuje
uczucie sytości.

Niektóre pokarmy zawierające błonnik celulozowy
zwiększają swoją objętość
nawet kilkukrotnie. Dzięki
temu znacznie zwiększa się
objętość i waga masy kałowej umożliwiając człowiekowi regularne wypróżnianie.

Gdy błonnik przechodzi przez przewód pokarmowy działa jak „miotełka”, oczyszcza organizm
usuwając toksyny, metale ciężkie i produkty
przemiany materii
Błonnik nierozpuszczalny
w wodzie (tzw. celulozowy)
Ten rodzaj błonnika nie
rozpuszcza się w wodzie,
ale za to ma zdolności jej
gromadzenia i pęcznienia.

Błonnik celulozowy cechuje
się także twardą strukturą, która mechanicznie, ale
jednocześnie dość delikatnie podrażnia ścianki jelita,
dzięki czemu wzmacnia pe-

Źródła błonnika w diecie
* produkty zbożowe
- zboża pełnoziarniste
- pieczywo żytnie mieszane z dodatkiem całych ziaren zbóż
- otręby zbożowe
- płatki zbożowe
- gruboziarniste kasze jęczmienne
- kasza gryczana
* ryże
* warzywa (szczególnie liściaste)
* owoce
* nasiona roślin strączkowych
* orzechy
Na szczególną uwagę zasługuje błonnik witalny, naturalny
suplement diety
rystaltykę jelit i powoduje
sprawne przesuwanie treści
pokarmowej w dół.
Błonnik witalny – co to
takiego?
To produkt składający się z
nasion babki płesznik (Plantago psyllium) oraz łusek babki
jajowatej (Plantago ovata).
To naturalny suplement, który z powodzeniem uzupełni
niedobory błonnika pochodzącego z pokarmów oraz
usprawni funkcjonowanie
przewodu pokarmowego.
Nasiona babki płesznik zalane
ciepłą wodą wchłaniają ją
tworząc śluz. Zawarte w nasionach substancje, pęcznieją

w jelitach, dzięki temu działają
przeczyszczająco. Utworzony
żel ułatwia przesuwanie się
treści pokarmowej, co zapobiega zaparciom i poprawia
perystaltykę jelit. Łuski babki
jajowatej zawierają śluzy,
mające zdolność pęcznienia i
wchłaniania dużej ilości wody.
Dzięki temu zmiękczają konsystencję treści pokarmowej,
zwiększają jej objętość, co
skutecznie usuwa problem
zaparć.
Jak działa?
Błonnik jest istotnym składnikiem zdrowej diety. Gdy
przechodzi przez przewód
pokarmowy działa jak „mio-
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tełka”. Oczyszcza
organizm usuwając toksyny, metale
ciężkie i produkty przemiany materii. Dodatkowo, pęczniejący
błonnik sprawia, że dłużej
jesteśmy syci, a
to sprawia, że dieta bogata w błonnik
polecana jest szczególnie
osobom z nadwagą i otyłością. Aby błonnik dobrze
spełniał swoje funkcje w
organizmie, należy w czasie
jego przyjmowania pić duże
ilości płynów (co najmniej 2
litry dziennie).
Przez to, że błonnik nie
jest trawiony przez organizm człowieka, nie jest
substancją odżywczą, ale ze
względu na to, iż wpływa
na wiele funkcji fizjologicznych, jest bardzo ważnym
składnikiem diety, a jego
wpływ na organizm jest niezmiernie ważny. Dieta uboga w błonnik pokarmowy,
bazująca na oczyszczonych,
przetworzonych produktach,
jest z reguły dietą bogatą w
energię, przyczyniającą się
do powstawania otyłości i
wszystkich jej konsekwencji.

» Błonnik jest istotnym składnikiem zdrowej diety

Żeby nie
przesadzić
Dieta bogata w błonnik
zmniejsza ryzyko powstawania wielu chorób cywilizacyjnych takich jak: miażdżyca,
kamica żółciowa, uchyłkowatość jelit, nowotwory jelita
grubego i inne. Należy jednak
pamiętać o tym, że zbyt duże
spożycie błonnika pokarmowego może mieć ujemny
wpływ na: wykorzystanie
innych składników odżywczych pożywienia, może powodować biegunki i obniżać

wchłanianie się niektórych
leków.
Istnieją również choroby,
w których zbyt duże spożycie
błonnika jest niewskazane, np.
zapalenie żołądka, wrzody żołądka, zapalenie trzustki, dróg
żółciowych, jelit czy niedokrwistość. Światowa Organizacja
Zdrowia zaleca, aby w naszym
menu znalazło się od 20 do 40
g błonnika dziennie. Należy
również dodawać go
do swojej die-

ty powoli, gdyż zbyt szybkie
zwiększenie błonnika może
prowadzić do gazów, wzdęć i
skurczy. Nie należy zapominać
o dostarczeniu odpowiedniej
ilości płynów, zwłaszcza gdy
wprowadzamy błonnik do
diety w postaci bogatych w ten
składnik produktów jak babka
płesznik, babka jajowata, łuska
gryczana, len itp.
Sylwia Kaczmarek
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl

Odświeżamy
mieszkania
Jest ona głęboko matowa,
zdecydowanie bardziej niż
pozostałe farby dostępne
na rynku. Dlatego jej zadaniem jest optyczna niwelacja
drobnych niedoskonałości
struktury powierzchni ściany
czy też sufitu. Właściwość ta
nie zależy od kąta padania
światła, dlatego idealnie
sprawdzi się do surowych
powierzchni takich jak tynki
gipsowe, cementowo-wapienne czy też płyty g-k. Idealna do dużych płaszczyzn,
szczególnie sufitów. Jest
świetnym rozwiązaniem do

renowacyjnego malowania
istniejących powłok malarskich. Dzięki niej nikt nie
zauważy, że zapomnieliście
położyć szpachlę na drobne
nierówności, które powstały
w trakcie użytkowania pomieszczenia.
Pamiętajmy, że aby efekt
końcowy był dobry, przed
malowaniem należy dobrze
przygotować podłoże. Przede
wszystkim musi być suche
i wysezonowane, a w niezbędnych przypadkach zagruntowane. Użycie środka
gruntującego zalecamy przy

malowaniu powierzchni pokrytych tynkami cementowo-wapiennymi, gładziami lub
płytami gipsowo-kartonowymi. Do tego celu zalecamy
użyć grunty wodne: GRUNTOLIT-W 301 czy GRUNTOLIT-SG
302.
Farba ANTYREFLEX 080
to jedna z tegorocznych nowości firmy Kreisel, którą z
pewnością znajdziemy w
firmie MAZBUD. Jest to wysokiej jakości, głęboko matowa
farba wewnętrzna. Najlepiej
nakładać ją dwuwarstwowo,
a każdy wykonawca doceni

Fot. użyczone (Kreisel)

Malowanie jest czynnością, którą najczęściej wykonujemy sami, rzadziej zlecamy te prace firmom zewnętrznym. Wiele rodzajów farb doskonale znamy: lateksowe, ceramiczne czy akrylowe. Ale od czasu do czasu
pojawiają się na rynku nowości. Nie wszyscy wiedzą,
po co i dlaczego stosuje się farbę antyrefleksyjną.

» Farba ANTYREFLEX 080 to jedna z tegorocznych nowości firmy Kreisel

na pewno to, że jest niekapiąca. Można ją nakładać
wszelkimi metodami malarskimi: wałkiem, pędzlem czy
też natryskowo przy użyciu
odpowiednich agregatów. Po

wyschnięciu jest ona odporna
na mycie oraz szorowanie,
także nieagresywnymi detergentami czy też środkami
przeznaczonymi do dezynfekcji. Farba ta posiada naj-

wyższą klasę 1 odporności
na szorowanie wg. PN-EN
13300. Dzięki czemu jej powierzchnię łatwo zmyjemy z
różnych zabrudzeń.
BP
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

Wałbrzyszanka

Poziomo:
4 - substancja odkładająca się w narządach i
tkankach żywych organizmów
6 - największe współcześnie żyjące zwierzę
mięsożerne
12 - ograniczenie lub likwidacja potencjału
militarnego na określonym terytorium
13 - szlachcic polski hołdujący dawnym
obyczajom i poglądom
15 - zwierzę kopalne podobne do słonia
18 - majątek odziedziczony po ojcu lub
należący od wielu lat do jednej rodziny
Pionowo:
1 - przegrana wojna, bitwa lub rywalizacja
2 - gęsta mgła z dymem i spalinami
3 - potoczna nazwa partyzanta w
słowiańskich krajach bałkańskich
5 - urządzenie do zamykania otworów
i regulowania przepływu gazu przez
przewody
7 - pokarm bogów zapewniający
im wieczną młodość
8 - męski głos pośredni między tenorem
a basem
9 - muzyk grający zarobkowo w lokalach
rozrywkowych, na weselach
10 - regionalna odmiana języka
11 - ssak drapieżny z rodziny łasicowatych,
objęty ścisłą ochroną w całej Polsce
14 - powierzchnia ziemi uprawnej
16 - gończy pies myśliwski o długich uszach
i czarnej, podpalanej sierści
17 - baśniowa postać przebywająca w
morzach, jeziorach i rzekach

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
3 - biblijny patriarcha, który
miał żyć 969 lat – Matuzalem
5 - przesadne przekonanie o
swojej wartości – megalomania
6 - żołnierz policji wojskowej
- żandarm
7 - współpraca z władzami okupacyjnymi – kolaboracja
9 - chrzęstna tarczka między powierzchniami stawowymi kości
w niektórych stawach - łękotka
10 - monumentalna budowla,
w której znajdują się groby
wybitnych ludzi lub ich pomniki
- panteon
12 - legendarny stwór pilnujący skarbów, mający zdolność
zabijania wzrokiem – bazyliszek
13 - osoba, do której jest kierowana jakaś wypowiedź –
adresat
15 - dziecko urodzone po śmierci ojca – pogrobowiec
17 - mały, lekki czołg bez wieży
– tankietka

Pionowo:
1 - szybko nasuwający się pomysł – koncept
2 - wędrowna handlarka towarzysząca dawniej wojsku
- markietanka
4 - składany daszek nad oknami domów lub wystawami
osłaniający je przed słońcem
– markiza
7 - cecha lub właściwość najistotniejsza dla danej rzeczy
- kwintesencja
8 - różnica między maksymalną
a minimalną wartością zmieniającej się wielkości – amplituda
11 - przełożony załogi odpowiadający za utrzymanie porządku i dyscypliny na statku
- bosman
14 - dobra słyszalność dźwięków
w pomieszczeniu - rezonans
16 - środek stosowany w kosmetyce przeciw zmarszczkom,
wstrzykiwany pod skórę - botoks

ZADZWOŃ! ODDZIAŁ WAŁBRZYCH, TEL: 516 051 585
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»»W turnieju Alkatraz 2K22 twardej gry i walki
o każdą piłkę na pewno nie zabraknie

żeli z głośników usłyszymy hip-hop,
to zapowiadani goście specjalni
wpasowują się w klimat wydarzenia
wręcz idealnie. Mowa o znanych
raperach Nullizmatyku i Kulasie.
Imprezę poprowadzą Michał „Spike”
i Michał Borzemski, czyli główny
organizator całego „zamieszania”,
a na najmłodszych czekać będzie
dmuchane boisko do koszykówki.

Streetball w najlepszym wydaniu
Już 18 czerwca kolejna edycja turnieju koszykówki ulicznej Alkatraz 2K22. Zawody tradycyjnie odbędą się na betonowym, kultowym boisku przy Zespole Szkół
Politechnicznych „Energetyk” w centrum Wałbrzycha. Podczas imprezy organizatorzy zapewniają wiele atrakcji.

Na boisku o tytuł mistrzowski
w całodniowym turnieju powalczy
piętnaście ekip. Zwycięski zespół
zgarnie 1500 zł, najlepsi otrzymają

puchary, nie zabraknie także nagród
indywidualnych i koszulek meczowych dla każdej drużyny. Organizatorzy zapowiadają również konkurs

wsadów, w którym na triumfatora
czeka 1000 zł.
Impreza, jak to na koszykówkę
uliczną przystało, odbędzie się w ryt-

Górnik z orzełkiem!
Kacper Kuczaj, 16-letni kulomiot LKS-u Górnika Wałbrzych, otrzymał powołanie do reprezentacji Polski U-18
na mecz lekkoatletyczny Turnieju Nadziei Olimpijskich.
Zawody odbyły się przed tygodniem w Karpaczu.
Międzynarodowy mecz lekkoatletyczny
kadry Polski, Czech oraz Węgier obejmował
także zawodników i zawodniczki w kategorii
U-20. Zawody skupiły się na pchnięciu kulą,
rzutach dyskiem, oszczepem i młotem. W
gronie ośmiu biało-czerwonych w kategorii
U-18 Kuczaj był jedynym Dolnoślązakiem
oraz jednym z dwóch reprezentantów
rocznika 2006 (pozostali byli o rok starsi).
Wałbrzyszanin zajął 2 miejsce, pchając kulę
na odległość 17,38 m.
Powołanie nie może dziwić, bo w maju na
mityngu w Żarach Kacper pobił swój rekord

życiowy, uzyskując 17,98 m i tym samym wypełnił minimum na tegoroczne mistrzostwa
Europy U-18 w Izraelu.

Powołanie do reprezentacji nie
może dziwić, bo w maju na mityngu w Żarach Kacper pobił
swój rekord życiowy
Wywodzącego się z Nowej Rudy Kacpra
trenuje w Górniku Tomasz Kuczaj, czyli jego
tata. Kacper ze świetnej strony w Karpaczu

mie hip-hopu, a za mikserem stanie
doskonale znany DJ Brylok, który od
lat odpowiada za oprawę muzyczną
Alkatraz. To jednak nie wszystko. Je-

pokazywał się już w ubiegłym roku, gdy
stoczył niesamowitą walkę o złoto mistrzostw Polski U-16. Po kolejnych próbach
zamieniał się na czołowych lokatach ze
swoim największym konkurentem. Ostatnie słowo należało jednak do kulomiota
biało-niebieskich. Jego pchnięcie na 16,58
m to ówczesny rekord klubu oraz Dolnego
Śląska! Kacper sięgnął po złoto, a okrzyk
radości jego taty-trenera było prawdopodobnie słychać poza bramami stadionu.
Warto pokreślić, że urodzony w 2006 roku
lekkoatleta kontynuuje rodzinne tradycje,
bo kulą w Górniku pchał także jego o cztery
lata starszy brat Kamil.
Dobre wyniki duetu Kuczaj sprawiły, że
zarówno zawodnik, jak i trener otrzymali
stypendia sportowe z wałbrzyskiego
urzędu miasta, które są wypłacane raz
w miesiącu (zawodnik – 750 zł, trener –
1000 zł). Stypendia zostały przyznane na
okres jedenastu miesięcy (luty-grudzień
2022).
Dominik Hołda

Turniej Alkatraz odbywa się raz
w roku, niemal nieprzerwanie od
kilkunastu lat. W zawodach udział
biorą specjaliści od ulicznego basketu
(streetballa), amatorzy, ale i zawodnicy
ligowi. Z pewnością nie zabraknie
przedstawicieli wałbrzyskiego Górnika.
Wyjątkowość Alkatraz polega na łączeniu koszykarskich pokoleń. Młodzi rywalizują ze starszymi, jedni uczą się od
drugich, przekazując dalej swoją pasję
– wszystko z zachowaniem zasad fair
play, choć twardej gry i walki o każdą
piłkę na pewno nie zabraknie. Turniej
jest wyraźnie obecny w mediach społecznościowych. Mnóstwo informacji,
ale i kapitalnie zmontowanych filmów
promocyjnych o Alkatraz 2K22 znajdziecie na Facebooku.
WieszCo jest dumnym patronem
medialnym wydarzenia, a patronat
honorowy objął Roman Szełemej,
prezydent Wałbrzycha. Dominik Hołda

»»Kamil Kuczaj błysnął formą w Karpaczu

Fot. użyczone (Kacper Kuczaj/LKS Górnik Wałbrzych)

Fot. Dominik Hołda

Wyjątkowość Alkatraz polega na łączeniu koszykarskich pokoleń, młodzi
rywalizują ze starszymi,
jedni uczą się od drugich,
przekazując dalej swoją
pasję
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»»Juniorki młodsze Victorii zdobyły brąz MP w piłce ręcznej

szczypiornistki ze Świebodzic
były widoczne w klasyfikacjach indywidualnych. Do
najlepszej siódemki turnieju
wybrano Martynę Szczepanik
(królowa strzelczyń finałów!)
oraz Martynę Adamczewską.
Ta pierwsza otrzymała także powołanie na najbliższe
zgrupowanie młodzieżowej
reprezentacji Polski!

Fot. Dominik Hołda

Do najlepszej czwórki w Polsce juniorki
młodsze Victorii Świebodzice dotarły bez
potknięcia, wygrywając 9 meczów z rzędu

Mały klub, wielki sukces
Juniorki młodsze MKS-u Victorii Świebodzice wywalczyły brązowy medal mistrzostw
Polski! Wcześniej szczypiornistki z naszego regionu sięgnęły po mistrzostwo Dolnego Śląska, a w finałowej czwórce w kraju rywalizowały w Zabrzu. W meczu o medal
pokonały miejscową Pogoń II 1945.

Ostatnie sekundy meczu
o trzecie miejsce. Doping
z obu stron nie ustaje, a
przeraźliwie donośna syrena
zagłusza akcję Victorianek.
To już jednak nie ma znaczenia, bo świebodziczanki
wygrywają wyraźnie mecz
z Pogonią 34:27. Trenerka
Victorii, Dominika Daszkiewicz-Kwadrans, jeszcze przed
zakończeniem spotkania podnosi ręce w geście zwycięstwa. Koniec. Rozpoczyna się
szalona radość. Mały klub z
niedużego dolnośląskiego
miasta stanie za moment na
podium!
Dziś Victoria może świętować, ale jeszcze w lutym tego
roku miny w klubie były posępne. Komisja konkursowa
Urzędu Miasta w Świebodzi-

cach przyznała Victorii dotację
o 20 proc. mniejszą niż rok

wcześniej. Warto podkreślić,
że jednocześnie wzrosły kosz-

»»Bramki świebodziczanek dzielnie strzeże Elżbieta Chlebowska

ty transportu, opłaty sędziowskie oraz te za korzystanie z
miejscowego OSiR-u. W Victorii mówili wtedy, że to próba
zagłodzenia klubu, że będzie
biedniej, ale że przetrwają. No
i przetrwały. I to jak!
Do najlepszej czwórki w
Polsce juniorki młodsze dotarły bez potknięcia. Na Dolnym Śląsku uniknęły goryczy
porażki, w 1/16 (rozgrywanej
w Aqua-Zdroju), ćwierćfinale
w Krakowie oraz półfinale w
Zabrzu wygrały po trzy mecze.
W pokonanym polu zostały
kolejno: Spartakus Zielona
Góra (46:23), ROKiS Radzymin (36:25), Kusy Szczecin
(33:24), Arka Gdynia (34:30),
Lider Sławno (34:22), Kusy
Kraków (38:30), APR Radom
(25:19), Pogoń II 1945 Zabrze

(29:26), Pogoń 1945 Zabrze
(45:29). W najlepszej czwórce
nasze dziewczęta przegrały ze
Zgodą Ruda Śląska, ale w meczu o medal ograły ponownie
gospodynie z Zabrza, które w
półfinale także nie miały pomysłu na Victorianki. Po tytuł
sięgnął MKS PR Gniezno, ale

W marcu 2021 roku w Wałbrzychu dwa towarzyskie
mecze z Czeszkami rozegrała
reprezentacja Polski kobiet
w piłce ręcznej. To jednak
pojedynczy głos handballa
pod Chełmcem, bo to właśnie
Victoria Świebodzice godnie
reprezentuje naszą aglomerację w tej właśnie dyscyplinie sportu. W rozgrywkach
wystawia siedem grup (dwie
męskie, pięć żeńskich), młodziczki zdobyły niedawno
wicemistrzostwo Dolnego
Śląska, a drugoligowy zespół, oparty na wspomnianych wcześniej brązowych
medalistkach, zajął drugie
miejsce w grupie pierwszej II
ligi. Już wkrótce ruszy nabór
(11-12 czerwca), a więcej
informacji pod nr telefonu
trenerek (Dominika: 669-622787, Martyna: 603-836-975).
Świebodzice na wielki sport
czekają od 2009 roku, gdy
swoje mecze w ekstraklasie
rozgrywał koszykarski Górnik.
Nadszedł czas na waleczne
Victorianki. Kapitalne wyniki
i ciągły rozwój klubu są dowodem, że warto!
Dominik Hołda

Juniorki młodsze MKS
Victoria Świebodzice

Bramkarki: Elżbieta Chlebowska (ur. 2005), Natalia Nowak
(2006)
Skrzydłowe: Justyna Adamczewska (2006), Valeriia Beliak
(2006), Lena Kalafut (2007), Natalia Wąs (2008)
Rozgrywające: Patrycja Barna (2006), Natalia Borowiec
(2006), Maja Gredes (2006), Gabriela Leśniańska (2005),
Martyna Szczepanik (2006), Julia Wlazło (2006)
Obrotowe: Wiktoria Fundakowska (2006), Natalia Łasińska
(2006), Wiktoria Nadrowska (2006), Marika Szulc (2006)
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Czas na relaks
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Wycieczki z LOT AW to doskonały pomysł na wakacyjny weekend

To się nazywa zwiedzać
Jeżeli wciąż żałujecie, że nie wzięliście udziału w żadnej z wypraw organizowanych przez LOT Aglomeracja Wałbrzyska, to…
nic straconego. Tak, dobrze przeczytaliście. Bezpłatne wycieczki
po całym regionie będą bowiem również organizowane w nadchodzące wakacje.
LOT AW planuje bezpłatne
wycieczki z przewodnikiem w
wakacyjne soboty i niedziele.
Dokąd was zabierzemy? Tego
na razie nie możemy zdradzić,

ale pewne jest, że dotrzecie
do najbardziej spektakularnych miejsc w regionie. Nie
chodzi jednak o zwiedzanie
obiektów turystycznych, a

poznanie przestrzeni otwartej
z udziałem lokalnego przewodnika, który opowie o
ciekawostkach konkretnego
miejsca. Zobaczycie różne

zakątki Aglomeracji Wałbrzyskiej, czasem mało znane, ale
uwierzcie, przepiękne.
Taki sposób wędrowania został już sprawdzony i

spodobał się uczestnikom.
Stowarzyszenie LOT Aglomeracja Wałbrzyska podczas
wakacji 2020 i 2021 realizowało podobne wydarzenia.
I wiecie co? Na każdej wycieczce były tłumy wędrowców. W tym roku zwiedzicie
choćby Sokołowsko i Nową
Rudę, wejdziecie na wieżę
widokową na Włodzickiej
Górze, zajrzycie do kamieniołomu Kamyki w Głuszycy,
odwiedzicie otoczenie Pałacu
Jedlinka i przy okazji przejdziecie brzegiem jeziora do
tamy w Zagórzu. W planach
są odwiedziny starówek m.in.
w Świdnicy i Strzegomiu,
a także w Wałbrzychu. W
tym ostatnim mieście przespacerujecie się po Parku

Sobieskiego, odkryjecie Stary
Książ oraz Starą Kopalnię, a
w Krzeszowie zajrzycie do
kalwarii. Na trasie nie może
zabraknąć uzdrowisk, choćby
tego w Szczawnie-Zdroju, a
także parku przy Pałacu Roztoka i Muzeum Kolejnictwa.
Wycieczki realizowane będą
przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W planach jest aż 18 wypraw – w
soboty i w niedziele – przez
cały lipiec i sierpień. Wycieczki
poprowadzą przewodnicy,
a zostaną zrealizowane przy
współpracy z członkami LOT
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Na
pierwszą zapraszamy już 2
lipca o godz. 11:00. Dokąd?
To na razie tajemnica. Udział
w eskapadach jest bezpłatny,
a każda wyprawa potrwa
około 3 godzin.
Szczegółowych informacji
szukajcie na stronie LOT AW,
na Facebooku stowarzyszenia
oraz na plakatach, które już
wkrótce pojawią się w całym
regionie.
Red

#odkrywajlokalnie - wakacje 2022

– sobotnie i niedzielne wycieczki po
Aglomeracji Wałbrzyskiej z przewodnikiem
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Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Mnóstwo wydarzeń czeka na was w Zamku Książ w te wakacje

Lato w Zamku Książ
Najcieplejsze miesiące w roku zapowiadają się w Książu… naprawdę gorąco. Jakże mogłoby być inaczej. Zamkowy kalendarz pęka w szwach. No to jak, dacie namówić się na wizytę w tym jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce?
Dla miłośników kulinariów
przygotowaliśmy wyjątkowe
propozycje. Już 12 i 26 czerwca
oraz 10 lipca rezerwujcie sobie
czas. Powrócą wtedy kultowe
już „Śniadania na trawie”, w

ramach których zaaranżujemy przestrzeń w parku pod
niedzielne pikniki turystyczne.
Odbędą się wtedy koncerty
z muzyką na żywo, konkursy
i zabawy dla najmłodszych

» Śniadanie na trawie to świetny sposób na chillout

oraz mnóstwo innych atrakcji.
To jeszcze nie wszystko! W
niezwykłej scenerii kuchni na
piątym piętrze, 22 lipca odbędzie się pierwsza w tym roku
„Kolacja degustacyjna według

menu Hochbergów” połączona
z Międzynarodowym Konkursem Tradycyjnego Powożenia,
który już na stałe wpisał się w
zamkowy kalendarz niezwykłych wydarzeń.

W Książu wiemy, jak wiele
energii mają w sobie najmłodsi, dlatego zaplanowaliśmy dla nich szereg atrakcji.
W ciągu dnia zabierzemy ich
na rodzinne zwiedzanie pod

» Dzieci w Książu zawsze mają zajęcie

nazwą „Zamek jak z bajki”, podczas którego odkryją
magiczną stronę Książa w
towarzystwie zaczarowanej
wiedźmy i szalonego Kapelusznika. Po zmroku z kolei
we wszystkie wakacyjne poniedziałki oraz w piątek, 22
lipca, odbędą się rodzinne
nocne zwiedzania pod hasłem „Wakacje z duchami”,
w ramach których dzieci wyruszą w mroczną przygodę
w towarzystwie zamkowych
zjaw trasą pełną nawiedzonych pomieszczeń.
Wakacyjnym hitem z pewnością stanie się II Letni Fe-
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

» Tegoroczny Letni Festiwal Tajemnic
zapowiada się fascynująco

ŚNIADANIE NA TRAWIE
ZAMEK JAK Z BAJKI
NOCNE ZWIEDZANIE
FESTIWAL TAJEMNIC
WAKACJE Z DUCHAMI
WEEKEND Z COOLTURĄ

polega „Skok na zamek”.
Zaplanowaliśmy dla was
masę emocjonujących atrakcji
m.in. pokazy sił specjalnych,
ekspozycję aut z filmów akcji,
wystawę „Genialne fałszerstwa i kradzieże”, strefę dla
dzieci „ Mali Agenci” oraz
spotkanie ze słynnym ofi-

cerem polskiego wywiadu
Marianem Zacharskim. Pełnego programu szukajcie już
wkrótce na oficjalnej stronie
Książa.
Wśród zamkowych propozycji w tym roku po raz
pierwszy pojawi się „Rodzinny weekend z coolturą”. W

harmonogramie wydarzeń
znajdą się koncerty dla dzieci połączone z warsztatami
dotyczącymi charakterystyki
oraz dźwięku instrumentów.
Turyści zjedzą podwieczorek
dla rodzin w dawnej kuchni
Hochbergów na piątym piętrze. Zaprosimy ponadto na

zwiedzanie specjalną trasą,
a najmłodsi zobaczą wtedy
nieznane oblicze Książa.
Dla zwolenników mocnych
wrażeń z pewnością nie
lada atrakcją będą nocne
zwiedzania. Tylko w wakacje
wejścia po zmroku odbywają
się również w tygodniu, a

liczba edycji specjalnych
oraz duchów przemieszczających się po zamkowych
korytarzach jest szczególnie
duża. Odważni śmiałkowie
spotkają tu nie tylko słynną
już Białą Damę czy Garbatego Janka, ale również m.in.
Czarną Hrabinę, gadatliwe-
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stiwal Tajemnic przypadający
na środek wakacji, czyli jak
łatwo zgadnąć na weekend
30 i 31 lipca. W tym roku
przeniesiemy się do szpiegowskiego świata pełnego
nierozwiązanych zagadek i
tajemnic, a turyści na własne oczy zobaczą, na czym
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