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Czy wiesz, że…
w stylu sali posiedzeń. Zastawa pochodziła
z Fabryki Porcelany Carla Kristera (obecnie
Porcelana „Kristoff”). Restauracja serwowała
szeroki wybór dań, były tam m. in. kotlety
wieprzowe, żeberka, golonka, pieczony
dzik czy prosiak z gotowanymi warzywami.
Dowiadujemy się o tym z nieźle zachowanego jadłospisu, który odnaleziono w czasie
remontu podziemi ratusza.

Czytaj str. 11

Nie, nie życzymy wam żadnych problemów podczas wymarzonego
urlopu. Wręcz przeciwnie – dobrej pogody, udanej zabawy i wielu fajnych wspomnień podczas wakacyjnego czasu. Ale… Właśnie można
go sobie umilić, a właściwie rozpocząć odpoczynek od lektury kolejnych odcinków opowiadań z cyklu „Koszmary mego dzieciństwa”.
Autorka dała już się pewnie poznać jako wnikliwa obserwatorka podwórkowego
życia w bardzo plastyczny i
przystępny sposób kreśląca
rzeczywistość lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Grażyna Kulesza-Szypulska z humorem opo-

wiada o „koszmarach” swoich
młodzieńczych lat. Właściwie
dziecięcych, a zresztą co wam
będziemy opowiadać, sami
zajrzyjcie do nowych odcinków
opowiadań.
To n a s z a p r o p o z y c j a
uatrakcyjniająca WieszCo.

Dwutygodnik, który i tak jest
bardzo chętnie czytany. Dzięki publikacji „Koszmarów
mego dzieciństwa” zyskaliśmy następnych oddanych
czytelników. Którzy nie wyobrażają sobie miesiąca bez
wspomnień wałbrzyskiej

autorki. Miesiąca, ponieważ
kolejne odcinki publikujemy
w co drugim wydaniu naszej
gazety. Ci, co śledzą nas
dokładnie, pewnie o tym
wiedzą, ale nie zaszkodzi
przypomnieć. Podobnie jak
tego, że możecie do nas pi-

sać w rozmaitych sprawach.
Od razu jednak zastrzegamy,
że maili dochodzi tak wiele,
że nie na wszystkie jesteśmy
w stanie odpowiedzieć, ale
bądźcie pewni, że wszystkie dokładnie czytamy. Te
najciekawsze „wskazówki”
próbujemy potem przekuć
na artykuły. A więc piszcie na
adres: redakcja@wieszco.pl.
Pamiętajcie, że co dwa
tygodnie znajdziecie naszą
gazetę w wersji papierowej
w jednym z 500 punktów kolportażu na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Możecie też rzecz jasna ściągnąć
najnowszy numer w formacie
PDF. Wtedy trzeba odwiedzić
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stronę www.wieszco.pl. On-line przeczytacie również
wszystkie dotychczasowe numery naszego dwutygodnika.
Do bezpłatnego ściągnięcia
jest bowiem każde archiwalne wydanie.
Redakcja
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Grażyna Kulesza-Szypulska

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

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

IX. Żuk

Dziś dwa wstępy. Pierwszy dotyczy mam, tych z naszego
podwórka. Większość nie pracowała. Nie, nie dlatego, że im się
nie chciało lub mężowie zarabiali tyle, żeby rodzina opływała w
luksusy. Tym, by rozstrzygnąć problem niepracujących mam, niech
się zajmą historycy. W końcu oni wiedzą najlepiej, co się dawno
temu w Wałbrzychu działo. Mówiono jedynie, że ówczesna rodzina powiela schemat przedwojenny – kobieta do garów i dzieci,
facet do roboty. I był drugi wariant bezrobocia wśród pań – w
Wałbrzychu nie ma pracy dla kobiet, bo Wałbrzych przemysłem
górniczym stoi. Słowem, mówiono, że jest koszmarnie.
Czasami jednak któraś z mam dorabiała do skromnej pensji
męża – takiego na przykład urzędnika z ADM-u. Na przykład
szyła. Na naszym podwórku były trzy panie, które zajmowały się
szyciem na miarę, czyli na zamówienie. Innych pań oczywiście.
I to najczęściej z najbliższej okolicy. Krawcowe miały wielki
skarb. Szmatki.
W owym czasie wśród oddziału przedszkolnego i wczesnoszkolnego panowała moda na szycie ubrań lalkom. Małe,
plastikowe, gołe laleczki nosiłyśmy w pudełku po butach, do
którego zbierałyśmy dostępne nam kawałki tkanin. A nie była to
prosta sprawa. Wówczas ekologia stała na wysokim poziomie.
Ubrania, z których wyrastaliśmy, przechodziły na młodsze
rodzeństwo lub wysyłane były paczką do rodzin posiadających
małolaty młodsze od nas. Sami też otrzymywaliśmy takie paczki.

» Budynek przy dawnej kopalni „Wałbrzych” (Chrobry), w którym pracował tata Grażyny – stan na 2008 rok

Ile to było radochy, jak dostawaliśmy „nowe” ciuchy! Tej ciotka z
Krakowa przysłała sukienkę w groszki, tamtej ciocia ze Szczecina
– bluzkę z bufiastymi rękawami, ktoś dostał ortalionowy płaszcz
prosto z Mazur. Przy okazji uczyliśmy się również geografii Polski
w sposób naturalny.
Jeśli natomiast ciuch się porwał, przetarł i praktycznie na
grzbiet się nie nadawał, przerabiano go na ścierę do podłogi,
ściereczkę do kurzu lub mycia mebli. Bo wtedy większość ciuchów była z tkanin naturalnych, jak taka bawełna na przykład.

Fot. użyczone (archiwum autorki)

Tylko u nas 36 stron!
Koszmary przed wakacjami

RYS: Marcin Skoczek

Red

Fot. użyczone (Das Buch der Stadt Waldenburg in Schlesien, Berlin 1925)

W wałbrzyskim ratuszu była kiedyś knajpka? Restauracja Ratuszowa (Ratskeller)
powstała w 1856 roku w nowo wybudowanym wałbrzyskim ratuszu i szybko otrzymała
miano reprezentacyjnej gospody. W oknach
umieszczono witraże, a na ścianach i suficie
widniały obrazy nawiązujące do historii
naszego miasta. Nad drzwiami wejściowymi
do sali wisiał wyrzeźbiony drewniany herb
Wałbrzycha. Jadalnia zaprojektowana była

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Wszystko to nazywało się „oszczędnością”. W każdym razie
pozyskanie szmatek na ubranka dla lalki w wyniku segregacji
śmieciowej było trudne. Pozostały panie krawcowe, którym
zostawały skrawki materiału z szytych kreacji. Przekazywano
je nam.
W pewnym momencie pań szyjących namnożyło się. Z więcej
niż trzech okien rozlegał się turkot maszyny do szycia. I to nie
takiej zwykłej, napędzanej nogą. To były maszyny wielofunkcyjne elektryczne.

Szukajcie
w środku
opowiadań

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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firmy Herbert & Sohn. W czasie
wojny piwniczkę wykorzystywano jako początkowy odcinek
sztolni podziemnego schronu
przeciwlotniczego. Było aż
sześć wejść ze śluzami przeciwgazowymi. Powierzchnia
schronu wynosiła 381 m. kw.

» Schron za II LO w Wałbrzychu (rok 2010)

Na deser schron przy obecnej Starej Kopalni. Pochodzi
z końca lat 30. Miał chronić
pracowników kopalni w czasie
nalotów. Po 1945 roku wyrobisko to przeznaczono na schron
cywilnej obrony terytorialnej
kraju oraz na szkolenia okre-

Gdzie się można
szybko schronić?
Ostatnie wydarzenia w Ukrainie sprawiły, że w wielu krajach rozpoczęto dyskusję na temat dostępności schronów (w tym przeciwatomowych) dla mieszkańców. Absolutnie nie chcemy tym artykułem
nikogo straszyć, ale z czystej ciekawości postanowiliśmy przyjrzeć
się temu tematowi.

W wielu publikacjach prasowych można znaleźć informacje, że schrony w Szwecji
zapewniają miejsca dla około
85% populacji, w Szwajcarii –
dla 80% a w Finlandii – 70%.

Na drugim biegunie jest np. Austria (30%) i Niemcy (tylko 3%).
Jak na tym tle wypada Polska? Według ostatnich dostępnych danych (z 2017 roku)
w naszym kraju jest prawie

» Filtr powietrza w schronie na Gaju (rok 2011)

40 tys. budowli o funkcjach
ochronnych, o pojemności
2,84% ludności. Mowa tu nie
tylko o typowych schronach z
prawdziwego zdarzenia, ale
również o szczelinach przeciwlotniczych czy różnego rodzaju
ukryciach (np. przystosowane
piwnice, garaże podziemne,
które ochronią przed kulami i
odłamkami, ale już nie przed
bombardowaniem). Wiele z
tych prawdziwych schronów
istnieje fizycznie, jako budowle, ale brakuje w nich np.
sprawnych filtrów powietrza,
albo są nieszczelne, albo bez
niezbędnego wyposażenia.
W naszym mieście też istniało
kilka schronów, z których dwa
opisaliśmy w numerze WieszCo z 7 grudnia zeszłego 2021
r. podczas przedstawiania tajemnic wałbrzyskiego Ratusza.
Zróbmy szybki przegląd pozostałych, chociaż w większości
schronami są już tylko z nazwy.
W czasie II wojny światowej w Wałbrzychu rozpoczęto
budowę kilku z nich. Choćby
przy al. Wyzwolenia (wejście
za II LO. To chyba najbardziej

znany schron, bo w 2010 roku
urządzono w nim salę wystawienniczą. Według dostępnych
planów miał być największą
tego typu budowlą w Wałbrzychu, ale zrealizowano go tylko
w części. Przy ul. Pocztowej w
czasach, gdy Stary Zdrój był
uzdrowiskiem, była to zwykła
piwniczka (Felsenkeller), później urządzono w niej magazyn

Po wojnie obiekt przejęło wojsko, później obrona cywilna.
Obecnie większość wejść do
schronu jest niedrożna, a widoczną pamiątką po nim jest
zachowany portal (dawna
wspomniana piwniczka). Powyżej serpentyny przy ul. Piłsudskiego (jadąc z pl. Tuwima
w stronę Nowego Miasta po
prawej stronie) znajdują się
zabudowania dawnego szybu
górniczego Hermann. W trakcie wojny przy szybie rozpoczęto budowę schronu, a jedna z
pamiątek po nim widoczna do
dziś to zamurowane wejście w
murze oporowym (naprzeciw
wejścia do Parku Sobieskiego).
Plany zrealizowano częściowo
(nie zbudowano wszystkich
zaplanowanych korytarzy) –
powstały murowane ściany,
stropy, zalążek toalet. Przy ul.
Królewieckiej – budowany w
latach 40. przez jeńców wojennych. Wyrobiska są w stanie
surowym (z wyjątkiem jednej
sztolni, która jest obudowana
bloczkami betonowymi), część
chodników jest zawalona. Dno
wyrobiska (tzw. spąg) pokrywa
czarny, lepki osad o ropopochodnym zapachu. Nieprzyjemne miejsce. Przy Szybach
Siostrzanych – wybudowany
po 1943 roku, obok obozu dla
pracowników przymusowych
(po wojnie działała w nim
pieczarkarnia).

sowe górników w aparatach
tlenowych w strefie zadymionej. W 1974 roku część wyrobiska po stronie wschodniej
została zlikwidowana, a w tym
miejscu postawiono budynek
nowej łaźni górniczej. W 1998
roku schron skreślono ze stanu
ewidencyjnego i adaptowano na ekspozycję kopalni z
podziemnymi wyrobiskami
górniczymi wyposażonymi
w maszyny i urządzenia do
urabiania i transportu węgla.
Przed ośmioma laty dotychczasową trasę połączono z dawnym tunelem transportowym
kamienia na zwały, tworząc
nową podziemną trasę turystyczną
Po wojnie wiele schronów
obrony cywilnej powstawało
na terenie zakładów pracy i
w innych ważnych miejscach,
np. w Wamagu, w szpitalu
na Gaju, pod Dworcem Głównym, przy ul. Beethovena (w
dawnym przemysłowym sercu
miasta), pod biurowcem PKS.
Wymienione schrony nie
wyczerpują oczywiście tematu, ale są najbardziej znane i
charakterystyczne. W mieście,
dawnych schronów jest dużo
więcej, część z nich „odkrył” i
zaprezentował Rafał Romanik
na swoim blogu „Wyprawy
Leona”, do którego odsyłamy
zainteresowanych.
Opr. Piotr Frąszczak

REKLAMA

Fot. Piotr Frąszczak

Wiele z tych prawdziwych schronów istnieje
fizycznie, jako budowle, ale brakuje w nich np.
sprawnych filtrów powietrza, albo są nieszczelne,
albo bez niezbędnego wyposażenia.
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Kupimy autobusy na wodór?
Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, a jednocześnie poseł na Sejm RP poinformował o szansach Wałbrzycha na
pozyskanie środków na autobusy wodorowe.

Rys. Katarzyna Zalepa

- Gmina Wałbrzych złożyła
wniosek o dofinansowanie
z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu Zielony Transport

Publiczny, na zakup autobusów wodorowych. Prezydent
Wałbrzycha ma ambicje, by
po ulicach miasta jeździły
autobusy z napędem wodorowym i ta sprawa nie jest

zamknięta. Wniosek gminy
został pozytywnie oceniony
i Wałbrzych ma olbrzymią
szansę na pozyskanie wielkiej
dotacji w kwocie 65 milionów złotych na zakup takiego
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taboru wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. Te programy
dla samorządów to realna
oferta rządu, to realne wsparcie i szansa rozwoju – mówi
Zyska.
O tym, czy wkrótce po
wałbrzyskich ulicach będą
jeździły autobusy wodorowe
dowiemy się zapewne za kilka
miesięcy.
SCB

Do lasu by się szło
Trzeba tylko dla lepszego humoru zanucić na początku znaną frazę „hej ho, hej ho”.
I gotowe, można ruszać. Po liście babki zwyczajnej, żeby zastąpiły papier toaletowy,
który za chwilę może być droższy niż kilka litrów benzyny. Albo po borówki, których
sprzedaż pozwoli wam spłacić ratę kredytu. Radzimy też pospieszyć się z przyniesieniem chrustu, bo kogo dziś stać na węgiel, którego i tak nie ma? Poza tym tylko
patrzeć jak gałęzie staną się towarem reglamentowanym, a w lesie zaczną obowiązywać godziny dla seniorów.
Nie, nie jest nam do śmiechu.
Piosenkę w stylu „my jesteśmy krasnoludki, hopsa sa sa, hopsa sa sa,
pod grzybkami nasze budki, hopsa
sa sa, hopsa sa sa, jemy mrówki,
żabie łapki, oj tak tak, oj tak tak”
śpiewaliśmy mniej więcej wtedy, gdy
wojskowy w ciemnych okularach,
któremu Wojtek było, ogłosił pewnej mroźnej niedzieli, że nie będzie
teleranka. I że tak naprawdę niczego
nie będzie. Prawie tak samo jak może
być i u nas – tu i teraz.
Nie bierzcie wszystkiego dosłownie, może i coś tam będzie,
ale mało kogo... będzie na to stać.

Łańcuchy dostaw zostaną zerwane
i klops. Wystarczy, że importowane
zboże z Ukrainy nie dotrze na czas
i miny wszystkim zrzedną szybciej
niż tempo galopujących podwyżek
na stacjach paliw. Napawajcie się
smakiem świeżych kajzerek i chleba razowego na zakwasie, bo wiadomo, co będzie jesienią?! Może
głodno i chłodno? Z tym pierwszym
trochę przesadziliśmy, z drugim
wypada się chyba oswoić. Węgla,
który bezpośrednio ogrzewa wasze
mieszkania albo z którego robi się
ciepło lub energię, która, a jakże...
ogrzewa wasze mieszkania, bra-

kuje na składach. Między innymi
dlatego, że podobno nie sprowadzamy go już z Rosji (i bardzo dobrze). A jeśli jakimś cudem gdzieś
znajdzie się kilka ton, to trzeba za
nie zapłacić tyle, ile za mały samochód w komisie. Wyjaśnijcie nam
łopatologicznie, bo główkujemy
dłużej niż student na egzaminie z
analizy matematycznej, jak to się
dzieje, że tona węgla wyjeżdżającego z kopalni kosztuje jakiś tysiąc
złotych, a w sprzedaży detalicznej
trzeba za nią zapłacić trzy razy
więcej. Ze znalezieniem w Polsce
rzeczowego polityka, który mógłby

to racjonalnie wytłumaczyć i powiedzieć, co konsumentów czeka
za chwilę, jest jak ze wskazaniem
słońca w deszczowy i pochmurny
dzień. Niby gdzieś jest, ale gdzie
dokładnie, nikt nie wie.
Ale... zaraz, zaraz. Tak generalnie
podchodząc do sprawy to uważamy, że taki na przykład Jarosław
Kaczyński jest politycznym wygrywem. Wprawdzie to nigdy nie
był oczywisty kandydat na męża
stanu, ale mimo wielu następujących po sobie kryzysów z pędzącą
inflacją włącznie, wychodził dotąd
z opresji suchą nogą. Więc musicie

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)
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przyznać, że mimo wszystkich swoich ograniczeń, osiągnął całkiem
sporo. Tylko patrzeć, jak wyjdzie z
propozycją typu chrust + lub papier
+ i wszystko dobrze się skończy.
A, że tak się skończy, nie mamy
wątpliwości. Wszak tenże wygryw
wyjaśniał ostatnio, że rząd zapewni
ludziom, opalającym węglem swoje
domy, ceny na takim poziomie, na
jakim były niedawno. Czekamy.
Żyjemy jednak w takich czasach,
że niczym dziwnym nie byłoby to,
gdyby za kilka tygodni handlujący
węglem zaczęli dodawać do tony
ekogroszku instrukcję, co z nim należy zrobić po zrzuceniu do piwnicy.
Węgiel może bowiem wkrótce stać
się mityczną Atlantydą opiewaną
przez poetów i poszukiwaną przez
naukowców. O którego istnieniu
będą opowiadać z rozrzewnieniem
następne pokolenia.
Z „chlebem” krucho, to może
„igrzyska” wypalą? Że tak nieśmiało
zagadniemy przypominając zawołanie ludu rzymskiego, domagającego
się rozrywek i zaspokojenia podstawowych potrzeb. Z tym też jednak
jakoś słabo, bo weźcie choćby taką
Igę Świątek. Dziewczyna wiecznie
nie będzie przecież wygrywać, a na
piłkarzy reprezentacji Polski nie ma
co liczyć. Mamy nieodparte wrażenie, że tuż po losowaniu tegorocznych mistrzostw świata w Katarze
trenerzy Argentyny po „trafieniu”
do grupy z biało-czerwonymi z
radości odtańczyli tango na jednym
z głównych placów Buenos Aires,
a zawodnicy Meksyku tak długo
świętowali, obżerając się burrito, aż
dostali niestrawności. I musieli napić
się tequili. Na lepsze trawienie. Przypuszczamy, że Saudowie patrzący
na niedawne popisy polskiej kadry,
również zaczęli ze szczęścia gładzić
kozy po grzbietach przypominając
sobie, że zagrają z drużyną Czesława
Michniewicza.
Tu stawiamy kropkę. Nie zamierzamy bowiem szukać kolejnych
przykładów. Jak wiadomo im dalej
w las, tym więcej drzew. I po co to
komu? Mamy tylko nadzieję, że w
przyszłości nauka nie pójdzie w...
las. Choć zawsze możecie sobie zaśpiewać „hej ho, hej ho” i pójść po
chrust, gdy akurat węgla zabraknie.
Albo będzie za drogi. Papier toaletowy będziecie musieli jednak kupić
sobie sami.
Tomasz Piasecki
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Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

» Czy unijna pomoc dla Dolnego Śląska może być opóźniona?

Walczą o duże pieniądze
Zdaniem wielu samorządowców, w tym prezydenta Wałbrzycha
Romana Szełemeja, konieczne jest szybkie podjęcie dialogu przez
zarząd Dolnego Śląska. Aby uchronić województwo przed groźbą
opóźnień w uruchamianiu środków dla regionu w ramach FEDŚ.
Pismo dyrektora DG Regio
do prezydentów reprezentujących 3 dotychczasowe ZIT-y
odnosi się bardzo konkretnie
do kwestii wdrożeniowych

programu operacyjnego i
wskazuje konkretne zalecenia
dotyczące ich funkcjonowania w obecnej perspektywie
unijnej.

Komisja Europejska, którą
reprezentuje Marc Lemaitre,
przypomina w nim kluczową rolę zasady partnerstwa
w programowaniu polityki

spójności. W piśmie zwraca się szczególną uwagę na
przestrzeganie tej zasady przy
niekonkurencyjnym sposobie wyboru projektów oraz
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przy opracowaniu warunków
funkcjonowania ZIT-ów w
nowej perspektywie, w tym
na odpowiednie konsultacje
w sprawie alokacji dla ZIT-ów
i ich roli w przyszłej polityce spójności. KE potwierdza
również po raz kolejny, że
Dolny Śląsk bardzo skutecznie
wdrożył podejście terytorialne
w perspektywie 2014-2020,
tworząc trzy ZIT-y dla miejskich obszarów funkcjonalnych Wrocławia, Wałbrzycha
i Jeleniej Góry.
Określone w liście z Komisji
Europejskiej zalecenia wskazują, że wielokrotnie postulowane przez środowisko
samorządowe na Dolnym Śląsku partnerstwo w relacjach
z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicielami
rządu przy przygotowywaniu
programu FEDŚ musi być właściwie realizowane. Samorządowcy oczekują rozpoczęcia
w tym zakresie prawdziwego
dialogu i współpracy, o co od
wielu miesięcy postulowali
prezydenci i burmistrzowie
w licznych pismach i wystąpieniach do zarządu województwa.
Samorządowcy są przekonani, że konkretne zastrzeżenia przedstawione

w piśmie KE stanowić będą
fundament w stanowisku
negocjacyjnym KE z władzami województwa dolnośląskiego w sprawie zapisów
projektu programu FEDŚ.

Samorządowcy oczekują rozpoczęcia
prawdziwego dialogu i współpracy, aby
uniknąć opóźnień w
uruchamianiu środków unijnych
Mają również nadzieję, że
zarząd Dolnego Śląska podejmie realną współpracę i
partnerski dialog z samorządami, które od wielu miesięcy kwestionowały kształt
projektu programu FEDŚ. I
które podważały propozycje
w zakresie poszczególnych
celów polityki spójności zgłaszanych dodatkowo przez dolnośląskich przedsiębiorców i
organizacje pozarządowe, a
które praktycznie nie zostały
przez UMWD uwzględnione.
Zarówno w ramach prac grupy zewnętrznej powołanej
przez ZWD do opracowania
FEDŚ, jak i na dalszym etapie
konsultacji społecznych tego
dokumentu.
SCB
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Fot. użyczone (Screen YouTube/Belarus1)

» Marcinowi M. ze Świdnicy
grozi do 5 lat więzienia

Został „gwiazdą” na Białorusi
Białoruskie prorządowe media poinformowały o „polskim aktywiście”, który poprosił o azyl w tym kraju. To pochodzący ze Świdnicy 24-letni Marcin M. Aż trudno uwierzyć w taką historię.
Prokurator Okręgowy w
Świdnicy wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec Marcina M.,
24-letniego mieszkańca Świd-

nicy. - Marcinowi M. zarzucono pochwalanie wszczęcia i
prowadzenia wojny napastniczej Federacji Rosyjskiej
przeciwko Republice Ukrainy
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oraz pochwalenie przemocy
stosowanej wobec ludności
ukraińskiej z powodu jej przynależności narodowościowej
– informuje Tomasz Orepuk,

rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.
Ze wstępnych ustaleń poczynionych w toku śledztwa wynika, że podejrzany w okresie

od 24 lutego 2022 roku do 4
marca 2022 roku na swoim
profilu na portalu społecznościowym w internecie zamieszczał wpisy pochwalające
wojnę rozpoczętą przez Rosję oraz przemoc stosowaną
wobec ludności ukraińskiej.
Świdniczanin szczególnie
mocno angażował się w publikowanie treści przeciwko
Ukrainie. Rozpowszechniał
materiały, które fałszowały
prawdę o rosyjskiej okupacji
Krymu i wschodniej Ukrainy.
„Marcin M., robiący ostatnio
karierę w białoruskich i rosyjskich mediach, to prorosyjski
aktywista, który od lat prowadził działalność zbieżną z
propagandą Kremla” – napisał
w piątek Stanisław Żaryn
rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Żaryn,
poinformował, że w momencie wybuchu rosyjskiej wojny
przeciwko Ukrainie Marcin M.
nie tylko nie zaprzestał działalności, ale wręcz ją wzmocnił.
Dodał, że treści zamieszczane przez „aktywistę” nosiły
znamiona pochwały wojny
napastniczej. Na to zgody w
naszym kraju być nie może...
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marcin M.
przyznał się do zamieszczania
wpisów na swoim profilu w

portalu społecznościowym,
jednak składając wyjaśnienia
twierdził, że nie zawierają one
absolutnie treści pochwalających samą wojnę.

Na portalu społecznościowym w internecie
zamieszczał wpisy
pochwalające wojnę
rozpoczętą przez Rosję oraz przemoc stosowaną wobec ludności ukraińskiej
Podejrzanemu za zarzucany
czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zarzuty
usłyszał jeszcze 31 maja. Po
tym wydarzeniu świdniczanin
zaczął się pojawiać w propagandowych materiałach białoruskich mediów, gdzie atakuje Polskę i rzuca insynuacje.
Stał się tam pewnego rodzaju
gwiazdą... W wywiadzie dla
telewizji Belarus1, Marcin M.
twierdził, że „Polska jest małym
krajem, który jedynie wykonuje
rozkazy i nie ma własnych poglądów, jeśli chodzi o politykę
międzynarodową”. Twierdził
też, że „Polska potrzebuje niewolników do pracy z Białorusi,
bo jej obywatele nie chcą pracować za grosze”.
KaR
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Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Grodziszczu, powstanie remizy OSP w Gogołowie i
przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie – to trzy inwestycje za blisko 15 mln zł, które już niebawem zostaną zrealizowane
w gminie Świdnica.

Pier wsza z zawartych
umów dotyczy realizacji zadania przebudowy wielofunk-

cyjnego boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej w
Pszennie. Wartość inwesty-

cji opiewa na kwotę prawie
600 tys. zł. Drugą inwestycją realizowaną przy sporym

dofinansowaniu ze środków
zewnętrznych jest budowa
sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Grodziszczu. Kwota podpisanej umowy wynosi 12,8 mln zł.
Planowany termin jej zakończenia to październik 2023 r.
Realizacja trzeciej inwestycji,
czyli budowa remizy OSP w
Gogołowie, pochłonie prawie
1,6 mln zł. Remiza powstanie

Linia wróciła po latach

przy nowo wybudowanej
świetlicy wiejskiej. Będzie

miała powierzchnię użytkową
KaR
122,7 m. kw.

w okolice masywu Ślęży. –
Odcinek Wrocław – Świdnica
przez Sobótkę to pierwsza
trasa, po której będą jeździć
rowerowe wagony KD – podkreśla Damian Stawikowski,
prezes Kolei Dolnośląskich.
– Uruchamiamy pilotażowy
program na trasach popularnych wśród amatorów dwóch
kółek. Aby umożliwić przewóz dużej liczby rowerów,
do dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego
dodamy dodatkowy wagon
wyposażony w uchwyty na
rowery – podkreśla.
Za bilet normalny na pociąg osobowy relacji Wrocław
– Świdnica podróżni zapłacą
17,80 zł. Bilety można nabywać w aplikacji Koleo lub
u drużyny konduktorskiej w
pociągach KD.

Połączenie Wrocław –
Świdnica przez Sobótkę to
również druga linia, która
ma uzupełnić sieć Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej
w ramach metropolii wrocławskiej. Połączenie ma
uzupełniać siatkę połączeń
realizowanych w ramach
przejazdów do i ze stolicy
Dolnego Śląska.
– Jesteśmy szczęśliwi, że
decyzja podjęta o finansowaniu linii kolejowej przez
województwo na poziomie
ponad 170 mln zł już podczas przejazdu promocyjnego
pokazuje, jak wielkie jest
zainteresowanie mieszkańców – zaznacza Tymoteusz
Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego,
odpowiedzialny za transport
kolejowy w regionie.
KaR

Trochę to trwało, ale się udało. O czym mowa?
O linii kolejowej numer 285. Po 22 latach pociągi wróciły na trasę do Świdnicy przez Sobótkę.
Wznowienie przejazdów
pociągów osobowych miało
pierwotnie nastąpić jeszcze
w grudniu ubiegłego roku.
Później przeniesiono termin
na marzec. Nic z tego nie
wyszło... W końcu jednak
się udało. Linia z Wrocławia
przez Sobótkę Zachodnią
do Świdnicy ma ok. 60 km.
Inwestycję za ponad 200 mln
zł zrealizowały PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. głównie z
pieniędzy RPO województwa
dolnośląskiego.
– Uruchomienie połączenia
kolejowego z Wrocławia do
Świdnicy było oczekiwane
zarówno przez mieszkańców
Wrocławia, jak również tych
z Bielan Wrocławskich, Kobierzyc, Sobótki i Świdnicy,
którzy zyskali bezpośrednie
połączenia do stacji Wrocław Główny. Skorzystają
także turyści, wyjeżdżający
w rejon Ślęży – wyjaśnia
marszałek Cezary Przybylski.
Wykonana przez PKP PLK

modernizacja 60-kilometrowej linii kolejowej nr 285
z Wrocławia do Świdnicy
została dofinansowana ze
środków unijnych przez samorząd województwa dolnośląskiego kwotą ponad
170 mln zł. – Stawiamy na
kolej, z sukcesami realizując
ambitny i niespotykany w
skali kraju projekt rewitalizacji linii kolejowych w całym
regionie. Rozwijamy Koleje
Dolnośląskie, umożliwiając
Dolnoślązakom komfortowe
korzystanie z kolei w codziennej komunikacji. Rozwój
kolei regionalnej, w tym aglomeracyjnej, to priorytet dla
naszego samorządu – dodaje
marszałek Przybylski.
Między Wrocławiem a
Świdnicą podróżni skorzystają z 14 przystanków z
nowymi peronami: Wrocław
Wojszyce, Wrocław Partynice,
Bielany Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce, Wierzbice Wrocławskie, Pustków

Żurawski, Rogów Sobócki,
Sobótka, Sobótka Zachodnia,
Szczepanów, Marcinowice,
Pszenno, Świdnica Przedmieście.

Wznowienie ruchu pociągów osobowych
miało najpierw nastąpić w grudniu ubiegłego roku, potem termin
przeniesiono na marzec, ale nic z tego nie
wyszło... aż w końcu
się udało
Specjalnie do obsługi tej
trasy Koleje Dolnośląskie
kupiły pociągi hybrydowe
Impuls 2 – komfortowe, przestronne składy z wygodnymi
fotelami.
To nie wszystko. W sezonie
letnim dodatkowym udogodnieniem na linii nr 285
będą weekendowe pociągi
dla rowerzystów, chcących
się wybrać na wycieczkę np.

Ty pracujesz, my zapewniamy Ci
opiekę na każdym etapie współpracy.
cy.
Zaufaj firmie z dużym
doświadczeniem w branży.
Zaufaj firmie z duży
dużym
ym
doświadczeniem w branży.

ZADZWOŃ! ODDZIAŁ WAŁBRZYCH, TEL; 516 051 585
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Fot. użyczone (Jacek Sokal)

» Można już pojechać pociągiem ze Świdnicy do Wrocławia przez Sobótkę

Fot. użyczone (UG Świdnica)

Dzieje się w gminie Świdnica
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Fot. użyczone (archiwum Katarzyny Domoradzkiej)

» - Wierzę, że ludzie chcą pomagać i że wspólnie
podarujemy komuś nowe życie – mówi Katarzyna
Domoradzka, wolontariuszka Fundacji DKMS

Bliźniaka nie jest łatwo znaleźć
Szpiku nie pobiera się z rdzenia kręgowego, ani z piszczela. Podobnych mitów
jest zresztą więcej. Obalamy je i rozwiewamy inne wątpliwości, zachęcając
do pomagania chorym na nowotwory krwi. Okazja jest znakomita, bo już 25
czerwca pod Dzikowcem w Boguszowie-Gorcach odbędzie się dzień dawcy.
Rozmawiamy o tym z Katarzyną Domoradzką, wolontariuszką Fundacji DKMS.
Jesteś dawcą szpiku?
- Chyba jeszcze tak o sobie nie
mogę powiedzieć. Na razie jestem
zarejestrowana w bazie potencjalnych dawców szpiku.
„Jeszcze”, czyli rozumiem, że
twój szpik i komórki macierzyste
na razie nikomu realnie nie pomogły?
- Dokładnie tak to należy rozumieć.
Liczę, że kiedyś otrzymam taki telefon z Fundacji DKMS i będę mogła
uratować komuś życie.
Wciąż „oczekujesz” na swojego
bliźniaka genetycznego, chorego
na nowotwór krwi?
- Tak. I wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? Że bardzo chcę pomóc, ale nie mam pewności, czy
kiedykolwiek się doczekam.
Jak słyszę zestawienie dawcy
z pacjentem, dla którego poszukiwany jest szpik, wcale nie jest
prostą sprawą?
- Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy to 1
do 20000. W bazie naszej fundacji
mamy zarejestrowanych wiele
osób. Od początku działalności w
Polsce, czyli od 2008 roku, już jednak ponad 9000 pacjentów dostało
pomoc od polskiego dawcy. Reje-

strując się pamiętaj, że bliźniaka
genetycznego szukamy na całym
świecie.
Zapytam może banalnie, ale
dlaczego dawstwo jest takie istotne?
- Przeszczep dla wielu osób to
jedyna szansa na życie, im więcej
osób zarejestrowanych, tym większe
prawdopodobieństwo na uratowanie życia. W Polsce co 40 minut ktoś
dowiaduje się, że ma białaczkę lub
inny nowotwór krwi. Tę diagnozę
słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli.
Ile jest w Polsce osób zarejestrowanych w bazie dawców szpiku?
- Powiem tak, na świecie mamy 37
milionów takich osób. W Polsce jest
ich 1,7 miliona.
To chyba nie najgorzej.
- Moim zdaniem, to wciąż za mało.
Powtórzę raz jeszcze, że im więcej
zarejestrowanych potencjalnych
dawców, tym większa szansa dla
chorych na znalezienie bliźniaka
genetycznego. Jeśli nawet jedna
osoba czytająca te słowa, zdecyduje
się zostać dawcą, mogę tę formułkę
powtarzać w nieskończoność. Ważne jest, aby nasze grono wciąż się
powiększało.

Dlaczego ludzie niezbyt chętnie
się rejestrują?
- Wynika to chyba z niewiedzy i
strachu. Wciąż krążą jakieś mity o
tym jak pobierany jest szpik. Dlatego
właśnie wraz z fundacją organizowane są dni dawcy, aby każda zainteresowana osoba mogła przyjść,
porozmawiać i podjąć świadomą
decyzję o rejestracji.
Nadal pokutuje stereotypowe
myślenie, że aby pobrać materiał
genetyczny, pacjent musi położyć
się na kilka dni w szpitalu, w którym lekarz grubą igłą będzie mu
majstrował w rdzeniu kręgowym?
- (Długi śmiech). To mój ulubiony
argument ludzi „nie mogę się zarejestrować, bo ta igła w kręgosłup,
wie pani…”. Muszę cię rozczarować,
nie grzebiemy w rdzeniu kręgowym
Wcale mnie nie rozczarowałaś,
ale dobrze, że wyjaśniłaś. Jakie
jeszcze fake newsy funkcjonują o
dawstwie szpiku?
- Często ludzie myślą, że szpik
pobierany jest z kości piszczelowej,
a to też nieprawda.
No dobrze, ale jak wygląda
samo pobranie materiału? Jest
bolące? Trzeba się do niego jakoś
przygotować?

- Stosowane są dwie metody
pobrania szpiku. W około 90 procentach jest to pobranie komórek
macierzystych z krwi obwodowej.
Przez cztery dni dawca przyjmuje
czynnik wzrostu G-CSF, aby zwiększyć ilość komórek macierzystych.
Podczas przyjmowania czynnika
mogą wystąpić objawy grypopodobne. W dniu pobrania na obu
przedramionach dawcy zakładane
są dojścia żylne, krew przepływa z
jednego ramienia poprzez tak zwany separator komórek i wraca drugim dojściem. Zabieg trwa około 4
godzin i nie wymaga hospitalizacji.
W 10 procentach przypadków pobranie szpiku odbywa się z talerza
kości biodrowej. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym
i pacjent pozostaje w szpitalu 3
dni. Po zabiegu czuć dyskomfort
jak przy obiciu. Wszystkie koszty
transportu, pobytu, wyżywienia
pokrywa Fundacja DKMS. Pacjent
może zabrać ze sobą osobę towarzyszącą i otrzymuje pełnopłatne
zwolnienie lekarskie.
Każdy może zostać dawcą?
- Nie. Dawcami mogą zostać osoby w wieku 18-55 lat o minimalnej
wadze 50 kg. Wskaźnik BMI takiej

osoby nie może przekroczyć 40.
W bazie dawców pozostaje się do
swoich 61 urodzin. Tabletki antykoncepcyjne, ciąża, karmienie piersią,
przeziębienie, antybiotyki – nie są
przeciwwskazaniem do rejestracji.
A jakieś choroby eliminują od
razu potencjalnych „chętnych”?
- Tak. Jest lista chorób wykluczających rejestrację, najważniejsze z
nich to choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby nowotworowe, zakaźne, choroby krwi i
szpiku czy zaburzenia psychiczne.
Nasi wolontariusze mają pełną listę
chorób przygotowaną przez lekarzy
hematologów.
Załóżmy, że chcę oddać swój
szpik. Co powinienem zrobić w
pierwszej kolejności?
- Udać się do miejsca, gdzie organizowany jest dzień dawcy. Na
miejscu wolontariusz poprosi cię
o wypełnienie ankiety, jeśli spełnisz wszystkie wymagane warunki,
otrzymasz 3 pałeczki do wymazu.
Pałeczkę należy wsadzić do ust i pocierać nią przez 60 sek. prawy, lewy
i dowolny policzek. Jest to bezbolesne. My przekazujemy materiał do
fundacji w specjalnie przygotowanej
kopercie. Proces rejestracji trwa
około 3 miesięcy. Na adres domowy
otrzymasz dokument potwierdzający
rejestrację i od tego czasu zaczynamy
„poszukiwania”.
Bliźniaka genetycznego?
- Dokładnie tak.
Opowiedz o organizowanym
wkrótce dniu dawcy szpiku w
Boguszowie-Gorcach?
- Wspólnie z Fundacją DKMS oraz
dzięki wielkiemu sercu Luizy Gazarow, która bezpłatnie udostępniła
nam miejsce, organizujemy „Dzień
Dawcy pod Dzikowcem”. To już w
najbliższą sobotę, 25 czerwca od
10:00 do 16:00. Będziemy w pełni
przygotowani, aby przeprowadzić
rejestrację. Jeśli z jakiegoś powodu
ktoś nie może być dawcą, może
wrzucić grosik do specjalnej puszki.
Koszt rejestracji jednej osoby to 180
zł i pokrywa je w całości fundacja.
Pod Dzikowcem będzie można miło
spędzić czas z rodziną, dla najmłodszych przygotowujemy plac zabaw.
Można spacerkiem wybrać się na
wieżę widokową, zjeść pyszny
obiad, a przy okazji zarejestrować
się w bazie potencjalnych dawców
szpiku.
Tak sobie myślę, że to idealny
termin. Początek lata i wakacji,
koniec szkoły i wielu z tym związanych obowiązków. Ludzie pozbawieni zmartwień i mniej zaganiani
są bardziej skorzy do pomocy?
- Teoretycznie tak, dlatego nie
bez powodu wybraliśmy akurat taki
termin. Przekonamy się za kilka dni,
jaki będzie finał akcji. W głębi serca
wierzę, że ludzie chcą pomagać i że
wspólnie podarujemy komuś nowe
życie.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Tak tu się kiedyś pracowało
Zapraszamy w niezwykłą podróż w czasie, do lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Jak się zapewne domyślacie, w ramach dobrze już wam znanego cyklu „Miasto z innej strony”. Czyli z takiej, z której byście
nie spodziewali się zobaczyć Świdnicy lub Wałbrzycha. Dziś zdjęcia z naszych zakładów pracy. Przekonajcie się, jak i gdzie pracowało się przed kilkudziesięcioma laty.
Na wstępie podziękowania
dla pań z Biblioteki pod Atlantami, bo gdyby nie one…
Zresztą, co wam będziemy
opowiadać, niektóre z tych fotografii pewnie dalej leżałyby
na dnie szuflady lub gdzieś w
biurku. A tak, na naszą prośbę bibliotekarki przeszukały
przepastne archiwa i oto jakie
„perełki” znalazły. Jesteśmy
wdzięczni, że możemy się
nimi podzielić. Pewnie kilka

z tych zdjęć dopiero teraz
ujrzało światło dzienne. I właśnie o to nam chodzi w cyklu
„Miasto z innej strony”, żeby
pokazywać fotografie nigdy
niepublikowane, albo takie,
które ktoś kiedyś ledwie raz
lub dwa razy do czegoś wykorzystał.
Jak się okazuje, ciekawych
ujęć z lat 60. i 70 wcale nie
jest tak mało. Dzięki pracownicom Biblioteki pod Atlanta-

» (Fot. Biblioteka pod Atlantami/KA
W – Emil Wojtyczka):
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Urzą
dzeń Górniczych
(DśPUG) było ważnym miejscem na
mapie przemysłu
ciężkiego w Wałbrzychu. To tu wyk
onano prototyp wielkiej
kruszarki. Nie wiemy, czy akurat ten
model znalazł
zastosowanie w kopalniach

W – Zbigniew Pachla):
» (Fot. Biblioteka pod Atlantami/KA
gotowania do
przy
ją
W koksowni „Wałbrzych” trwa
podobnie jak
,
Dziś
rii.
bate
ania
dow
kolejnego zała
ców w regionie.
odaw
prac
dawniej, to jeden z większych
stało
pozo
o
jedn
gii
nolo
tech
Mimo postępującej
wciąż ciężka harówka
to
i
own
koks
w
a
prac
–
ne
mien
niez

mi, po obejrzeniu galerii, proponujemy, żebyście na chwilę
zamknęli oczy i cofnęli się w
czasie. Do minionej epoki. Słyszycie stukot młotów, łoskot
maszyn, krzyk brygadzisty?
Tym razem skupiamy się bowiem na zakładach pracy. A
fotografie podzieliliśmy na
kilka kategorii i co jakiś czas

» (Fot. Biblioteka pod Atlantami/KA
W – Leszek Tarnawski):
Kiedyś chyba każdy miał w rodzinie
górnika. Brygada z
DśPRG zajmująca się pogłębianiem
o 150 metrów szybu
„Witold” w kopalni „Victoria”. Taki
e rzeczy kiedyś się
robiło, październik 1978 r.

zamierzamy was raczyć nowymi „obrazkami z firm”. Dziś
najogólniej mówiąc zapraszamy w podróż po zakładach
przemysłu ciężkiego. Podglądamy głównie kopalnie, ale
też koksownię i DśPUG. Niesamowite ujęcia robotników
w trakcie zwyczajnych zajęć,
ale nie tylko. Pewnie wielu

» (Fot. Biblioteka pod Atlantami/KA
W – Emil Wojtyczka):
Świątek, piątek czy niedziela, do robo
ty trzeba było
zjechać. Brygada remontowa kopa
lni „Thorez” w trakcie
pilnej naprawy wrębiarki i kombajn
u węglowego w
podziemnym warsztacie, grudzień
1978 r.

W – Zbigniew Pachla):
» (Fot. Biblioteka pod Atlantami/KA
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» (Fot. Biblioteka pod Atlantami/KAW – Leszek Tarnawski):
Mało kto wie, ale Barbórkę świętowali nie tylko górnicy,
ale także pracownicy Czarnoborskich Kamieniołomów
Drogowych

zdziwi się, jakie przedsiębiorstwa istniały w dawnym
województwie wałbrzyskim.
Inni za to przypomną sobie
„firmy”, w których być może
pracowali.
Jednego jesteśmy pewni, te
zdjęcia zachwycą każdego. I o
to chodzi w rubryce „Miasto

z innej strony”. Po przemyśle
ciężkim przyjdzie czas na…
Nie tak szybko, przeglądajcie
uważnie WieszCo, bo obiecujemy, że niedługo pojawią się
zdjęcia dokumentujące ciężką
pracę w innych branżach.
Tomasz Piasecki

Co W GMINaCH pIsZCZy

Miliony do miejskiej kasy
W ostatnich dniach w naszym mieście przeprowadzono kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości. Część z nich zakończyła się
powodzeniem.

Nowych nabywców znalazły
tereny inwestycyjne przy ul.
Villardczyków, hala sportowa
przy placu Teatralnym oraz

budynek byłego komisariatu
przy ul. Moniuszki. Oznacza to, że w centrum miasta
dwie lokalizacje odzyskają

dawny blask, a w pobliżu
WSSE powstaną co najmniej
cztery nowe obiekty przemysłowo-usługowe. W sumie

zostało sprzedanych sześć
nieruchomości za łączną sumę
ponad 3,4 mln zł netto. Gmina
Wałbrzych, za pośrednictwem
spółki InVałbrzych, zapowiada wkrótce przeprowadzenie kolejnych przetargów na
sprzedaż następnych nieruchomości. Jest więc szansa,
że niebawem kolejne miliony
złotych zasilą miejski budżet.
SCB

Fot. użyczone (B+ CK w Czarnym Borze)

» Dzieciaki, fajnie się was ogląda
» Tak po metamorfozie wygląda emerytowany
wuefista z Wałbrzycha. Po prostu Fit_oldboy

CZARNY BÓR

Młodzi, ale już twórczy
Świetnie jest mieć pasję i poświęcać wiele, by ją rozwijać. A jeśli
przy okazji otrzymuje się nagrody, doświadcza uznania profesjonalnego jury i zachwytu publiczności, to już w ogóle można oszaleć ze
szczęścia. Cieszymy się, że to szaleństwo szczęścia dotknęło dzieci z teatru „I Morele Bęc” działającego w Czarnym Borze.
Chyba wystarczy tych
enigmatycznych wstępów.
Niedawno w Jeleniej Górze
zakończyły się 20. dziecięco-młodzieżowe konfrontacje
teatralne „Teatrrrałki”. Swoją
drogą, super nazwa. To jeden z najbardziej prestiżowych, dziecięcych festiwali
teatralnych, który co roku
gromadzi zespoły z całej
Polski oraz z Czech. I pewnie
byśmy o tym nie wspominali, gdyby nie jedna rzecz. I to
wcale nie taka mała.
Czarnoborski teatr „I Morele Bęc” wrócił z festiwalu
nie tylko z artystycznymi
wrażeniami oraz niezapomnianymi wspomnieniami,

Oni tworzą teatr
„I Morele Bęc”
Wiktoria Bernadyn
Zofia Cieplicka
Nina Czyżowska
Alicja Koch
Julia Mazanek
Jagoda Melcarek
Julia Melcarek
Aleksandra Nowak
Antonina Kowalska
Kinga Nowak
Dawid Pączka
Maja Rogowska
Zuzanna Romanik
Małgorzata Wojtarowicz

Fot. użyczone (InVałbrzych)

WAŁBRZYCH
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ale również z nagrodą za
trzecie miejsce! Gratulujemy. Młodzi artyści pokazali spektakl „W drodze do
Szmaragdowego Grodu”
na motywach dobrze każdemu znanej książki „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” w
reżyserii Katarzyny Bernaś,
instruktorki, a zarazem
założycielki grupy. Ciekawa
teatralna forma, wartka
akcja oraz energia sceniczna
młodych aktorów zachwyciły zarówno widzów, jak i
jurorów. Nagrodzone przedstawienie to historia dziewczynki o imieniu Dorotka,
porwanej przez tornado i
szukającej drogi do domu.
Podczas wędrówki Dorotkę spotyka wiele przygód
i osobliwych postaci. Są
wśród nich Strach na Wróble bez rozumu, Blaszany
Drwal bez serca, Tchórzliwy
Lew, Wiedźma ze Wschodu,
Królowa Myszy, Czarnoksiężnik Oz i cała rzesza
kolorowych Manczikinów.
Sukces jest tym cenniejszy, że tegoroczna edycja
festiwalu była rekordowa
pod każdym względem.
W ciągu trzech dni na scenie
jeleniogórskiego Muflona (Miejski Dom Kultury)
zaprezentowało się 28 zespołów i łącznie ponad 400
małych aktorów, a poziom
artystyczny – jak podkreślali
jurorzy – był najwyższy od
lat. – Był to pierwszy konkursowy wyjazd naszego
teatru i od razu zaowocował tak ważną nagrodą.
Gratuluję moim aktorom
oraz ich rodzicom i dziękuję wszystkim, którzy nas
wspierali i przyczynili się do
tego sukcesu – mówi Kata-

rzyna Bernaś, opiekunka
artystyczna grupy i jednocześnie, jak już wspomnieliśmy, założycielka teatru „I
Morele Bęc”. Powstał on w
2019 roku w Bibliotece +
Centrum Kultury w Czarnym
Borze. Członkami grupy są
dzieci w wieku szkolnym.

Młodzi artyści ciężko pracują nad mową
ciała, ruchem scenicznym, dykcją, poszukują nowych środków
wyrazu, może wkrótce
wyrosną z nich aktorzy formatu Krystyny Jandy lub Jerzego
Stuhra
Najmłodszy z aktorów ma
zaledwie 4 lata, a najstarszą
artystką jest – też ledwie
– czternastolatka. Jak to
zwykle bywa w tego typu
przedsięwzięciach, podstawowym założeniem grupy
było rzecz jasna rozwijanie
wyobraźni twórczej poprzez
zabawę w teatr. Co z powodzeniem udało się osiągnąć. Młodzi artyści ciężko
pracują nad mową ciała,
ruchem scenicznym, dykcją,
poszukują nowych środków
wyrazu i eksperymentują z
wielofunkcyjnym wykorzystaniem rekwizytów. A co
najważniejsze, rozwijają
swoje pasje. Może wkrótce wyrosną z nich aktorzy
formatu Krystyny Jandy lub
Jerzego Stuhra.
Na koniec uchylimy jeszcze
rąbka tajemnicy. Teatr „I
Morele Bęc” pracuje już nad
kolejnymi premierami.
ToP

REKLAMA
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Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Trwa budowa Centrum Obsługi Turystów i parkingu przy ul. Mickiewicza w Szczawnie-Zdroju

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Teraz czas na podgrzybki
Pamiętacie, gdy pisząc o powstającej na Wzgórzu Gedymina wieży widokowej, pisaliśmy, że kolejne tego typu obiekty wyrastają w naszym regionie jak
prawdziwki po deszczu. Nie są to jedyne grzyby, które można spotkać w polskich lasach. Rosną tam choćby podgrzybki… A tak!
jaśnić, o co nam chodzi. Jeśli
trzymać się tej terminologii,
to w Szczawnie mamy trzy
prawdziwki, czyli trzy wie-

że widokowe. A do czego
moglibyśmy porównać podgrzybki? Jak to do czego, do
parkingów! Jakie to proste.

JEDLINA-ZDRÓJ

Opaski słynne
także we Francji
O seniorów trzeba umieć dbać. A w Jedlinie
robią to od lat i wzorcowo. Wszystko dzięki bransoletkom życia. Opaskom na dłonie,
które z jednej strony pozwalają pewniej
poczuć się osobom starszym. Z drugiej
zaś gwarantują natychmiastową reakcję
w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
Telemedycynę w małym polskim miasteczku dostrzegli Francuzi.
Jedlina-Zdrój to czterotysięczne
miasteczko położone w górzystym
terenie, z jednym małym ośrodkiem
pomocy społecznej. Można rzec, że
miejsce, jakich wiele w Polsce. To nie
jest jednak zwykła miejscowość, lecz
taka, w której odpowiednio dba się
o seniorów. Dzięki zaangażowaniu
pracowników socjalnych z głowami
pełnymi pomysłów.

I to właśnie dzięki jednemu z
innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w Jedlinie po raz pierwszy
przed kilku laty, miasteczko stało
się niedawno słynne na zachodzie
Europy. Nie dowierzacie? Posłuchajcie tej niezwykłej historii. Było
to dwa miesiące temu. Wówczas do
jedlińskiej opieki społecznej zwrócili
się dziennikarze jednego ze specjali-

W każdy, zwłaszcza słoneczny weekend, uzdrowisko odwiedzają tłumy turystów. Część
z nich korzysta z komunikacji

miejskiej, inni przybywają pieszo, kolejna grupa przyjeżdża
własnymi samochodami. I
właśnie ci ostatni często na-

» Zdalna medycyna pomaga chronić seniorów w Jedlinie

Fot. użyczone (Comarch)

Jeszcze gotowi jesteście
pomyśleć, że odlecieliśmy z
tymi porównaniami. Więc
błyskawicznie musimy wy-

rzekają na brak miejsc parkingowych w Szczawnie. Coś jak
grzybiarze na kiepskie leśne
plony. Wystarczą jednak opady
deszczu, kilka słonecznych dni
i już można wynosić z lasów
kolejne wypełnione grzybami
kosze. Podobnie jest ze szczawieńskimi... parkingami.
Wystarczył deszcz pieniędzy, które zapewnił Polski Ład
i Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych i – w tym przypadku
akurat – kilkaset w miarę pogodnych dni, a przyjeżdżający
do Szczawna turyści mogą (lub
będą mogli) zostawić swoje
samochody na powstających
miejscach postojowych. Na
przykład przy ostatnio oddanych do użytku ulicach Ogrodowej i Zacisze. W niedalekiej
przyszłości na jednym spośród
ponad setki nowych miejsc,
między innymi przy ulicy Mickiewicza i Prusa. A jak ktoś
przyjedzie kamperem, to nie tylko będzie mógł nim wygodnie
zaparkować, ale również doładować akumulatory, uzupełnić
zapasy wody i umyć pojazd.
Jak każdy nowy okaz prawdziwka czy podgrzybka cieszy
grzybiarza, tak i każda nowa
inwestycja (wieża czy parking)
cieszy zarówno mieszkańców, jak i przybywających do
Szczawna turystów. A w ostatnim czasie powodów do radości
jest sporo, bo w uzdrowiskowej
gminie trwa prawdziwy wysyp
Red
inwestycji.

stycznych magazynów medycznych
z Francji z prośbą o udzielenie wywiadu. Zaskoczenie było ogromne.
Jak to, branżowe i renomowane
pismo, chce rozmawiać o projekcie
realizowanym gdzieś w małej miejscowości w Polsce? Tak właśnie.
Wywiadu po angielsku udzieliła
Iwona Górka, biegle władająca tym
językiem i znająca specjalistyczne
słownictwo medyczne. Francuzi

byli wniebowzięci, że mogli opisać
zastosowaną w Jedlinie metodę na
łamach swojego magazynu. W jednej chwili o projekcie dowiedziało
się wielu mieszkańców dużego
kraju na zachodzie Europy. Jedna
i druga strona była zadowolona. A
wszystko dzięki dobrej współpracy
miasta z firmą Comarch Healthcare,
która pomogła wyposażyć seniorów
w opaski ratujące życie.

Nie myślcie, że jakoś strasznie zachwycamy się i emocjonujemy tym, że
Francuzi napisali o programie realizowanym w małej miejscowości w Polsce. Cieszymy się jednak, że pokazują
go jako wzór dobrze zorganizowanej
u nas akcji. Dodajmy tylko dla pełnego
obrazu, że jedliński projekt bransoletek życia nagrodzono wcześniej w
plebiscycie Innowacyjny Samorząd.
Red

Wałbrzyska jak nowa
Trwa remont kolejnego odcinka ulicy Wałbrzyskiej, czyli drogi wyjazdowej w kierunku Mieroszowa.

Kopalnia Bartnica, której wkład
to około 300 tys. zł.
- Remontujemy odcinek, który
zwłaszcza ostatnio był wyraźnie

zdegradowany i nie wytrzymał
transportu i to między innymi
transportu urobku z kopalni –
mówi prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej. - Remont tego
ostatniego odcinka odbywa się
na odcinku około 800 metrów.
Kopalnia Bartnica pomaga nam
od lat w remoncie tej drogi i
partycypuje w kosztach. Transport z kopalni na stację Wałbrzych Główny jest uciążliwo-

ścią, ale dzięki tej współpracy
niedogodność jest znacznie
mniejsza – dodaje gospodarz
miasta.
Wzdłuż ulicy Wałbrzyskiej trwa
równocześnie remont chodników,
który zostanie zakończony do
końca lipca. Pozostałe kilkaset
metrów chodnika zostanie wykonanych prawdopodobnie w
przyszłym roku.
SCB

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

» Wreszcie doczekaliśmy się pierwszego miodobrania z nietypowych uli

WAŁBRZYCH

Miodzik bardzo słodki

Czy pszczoły mogą zamieszkać w bębnach po pralkach automatycznych? Oczywiście? A czy mogą dać tak dobry miód, jakiego w
życiu nie jedliście! Ba! I to jeszcze jak pyszny. Gdy w zeszłym roku
na terenie Starej Kopalni powstała dość specyficzna miejska pasieka, nie brakowało niedowiarków. I co teraz? Moglibyśmy zawadiacko zapytać.

Tuż obok Centrum Nauki i
Sztuki w Wałbrzychu stanęło
w sierpniu ubiegłego roku

sześć uli. Ale nie takich zwyczajnych, jakie może widzieliście u babci na wsi. Tylko

z recyklingu. Zapytacie, jak
to możliwe? Odpowiedź jest
nadzwyczaj prosta.

Fot. (red)

WAŁBRZYCH

Modernizacja potrwa do sierpnia 2022 roku i pochłonie około jednego miliona złotych. W
kosztach remontu partycypuje
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Nie będziemy kolejny raz
opisywać całej historii, ale
wypada choćby wspomnieć

jak to się stało. To właściwie
dzięki wam stanęły tam ule.
Wałbrzych postanowił, że
zapisze się do projektu zbierania elektrośmieci. W mieście
stanęło więc sporo charakterystycznych, czerwonych pojemników na mały sprzęt AGD
i RTV. Akcja spodobała wam
się, bo ochoczo wrzucaliście
do kubłów zepsute suszarki
do włosów lub monitory komputerowe. Zaangażowanie
mieszkańców w selektywną
zbiórkę elektrośmieci pozwoliło na postawienie pasieki z
recyklingu. Ot i cała tajemnica
uli zrobionych z bębnów starych pralek, z których niedaw-

no wreszcie udało się zebrać
pierwszy miód. Smaczny i
pożywny.
W pierwszym miejskim
miodobraniu uczestniczyli nie
tylko ważni panowie pod krawatem i uśmiechnięte panie
w garsonkach, ale także dzieci
z wałbrzyskich zerówek. Najmłodsi mogli nie tylko z bliska
przyjrzeć się ulom, ale także
poznać sekrety pszczelego
języka, a przede wszystkim
skosztować miodu koniczynowego, malinowego i fasolowego. „Wyrób” wałbrzyskich
pszczół krainek posmakował
chyba wszystkim.
Sześć uli znajdujących się
na terenie Starej Kopalni jest
pod opieką zawodowego
pszczelarza, a zaprojektowane
zostały również pod okiem
fachowców. Ich czerwone
daszki nawiązują, a jakże,
do koloru pojemników na
elektrośmieci. W końcu jakoś
to się musi kojarzyć, a ludzie dając drugie życie swoim
sprzętom muszą wiedzieć, że
nie tylko dbają o środowisko naturalne, ale robią też
dużo pożyteczniejszą rzecz.
Ponieważ ze zużytych pralek
powstają całkiem zgrabne
domki dla pszczół.
Red

GŁUSZYCA

Biegiem „pod ziemią”
Nim jednak starter wypalił z pistoletu, biegacze posłuchali historii
związanej z budową naziemnych i
podziemnych obiektów powstałych w
czasie II wojny światowej. W końcu
byli na doskonale wszystkim znanym
terenie Kompleksu Riese. Wykład
poprowadził jeden z uczestników,
Łukasz Kowalski.
A teraz krótko o samej rywalizacji.
Na dystansie 10 km najlepszy okazał

się Paweł Zamielski, który ukończył
bieg z czasem 42:33, drugi na mecie
był Mateusz Nowacki (44:26), a trzeci
Krzysztof Skuza (48:54). Najlepszy na
dystansie 21 km okazał się Christian
Terzoni (01:32:14), drugi był Adam
Harasiuk (01:33:09), a trzeci Krzysztof
Grynkiewicz (01:36:27).
Nie zapominajmy o paniach. Na dystansie „Historycznej Dychy” najlepsza
okazała się Jagoda Petryna z czasem

52:27. Pierwsza na mecie półmaratonu
była natomiast Alicja Białobłocka z czasem 01:43:46.
Na nagrody mogli też liczyć najlepsi
biegacze wśród głuszyczan. Otrzymali je
Joanna Grzesik i Mariusz Kostasz – najlepsi wśród miejscowych na 21 km oraz
Dorota Zbońkowska i Łukasz Kowalski
– bezkonkurencyjni u gospodarzy na
dystansie 10 km.
Red

» Nie brakowało chętnych do walki
na trasie Biegu Szlakiem Riese

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

O takich wydarzeniach aż miło się pisze. Ponad 200 osób wzięło udział w
Biegu Szlakiem Riese w Głuszycy. Uczestnicy rywalizowali na dwóch dystansach półmaratonu. Ale to nie wszystko, bo zmagali się także po raz pierwszy
w biegu pod nazwą „Historyczna Dycha”.
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Fot. użyczone (SM w Świdnicy)

» Rocznie w Świdnicy psy
wytwarzają około 550000
kilogramów odchodów

ŚWIDNICA

Sprzątaj po pupilu!
Pogoda dopisuje, teraz szczególnie chętnie przebywamy na świeżym powietrzu, ale... Niestety uroki spacerów wciąż psują pojawiające się na chodnikach i skwerach psie odchody...
Sprzątanie po swoim psie
to nie dobra wola, lecz

obowiązek. Czy tak ciężko
to zrozumieć? Dla przykła-

du, kilka dni temu dyżurny
Straży Miejskiej w Świd-

nicy otrzymał zgłoszenie
od operatora monitoringu

wizyjnego dotyczące mężczyzny, który wyprowadził

psa na skwer przy ulicy
Franciszkańskiej. Pies załatwił swoje potrzeby, jednak
jego opiekun nie posprzątał
po nim. Mężczyzna oddalił
się przed przybyciem patrolu, jednak dzięki monitoringowi ustalono budynek,
do którego się udał, zatem
nie uniknie on odpowiedzialności. W sprawie tej
prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.
Choć świadomość świdniczan jest coraz większa, to
jednak, gdy właściciel psa
nie widzi w swym pobliżu strażnika, nie wszystko
wygląda idealnie. Można założyć, iż w Świdnicy
„zamieszkuje” około 5000
psów. Rocznie zwierzęta te
wytwarzają około 550000
kilogramów odchodów.
Nawet jeżeli niewielki procent tej zatrważającej góry
odchodów nie zostanie posprzątany, widok naszych
ulic będzie opłakany.
Jak zapewniają strażnicy
miejscy ze Świdnicy, świadomość mieszkańców w
tym temacie jest coraz większa. Obserwują, że wielu
właścicieli czworonogów
sprząta po pupilach, jednak do ideału wciąż nam
daleko... Sprawa może być
poważna. Przypomnijmy,
że za nieposprzątanie nieczystości po swoim psie
możecie zapłacić mandat w
wysokości 500 zł. Kamer w
mieście nie brakuje...
KaR

ŚWIEBODZICE

Boxy już dostępne
Symbol kampanii to dłonie układające się w znak
serca, które mają nam
uzmysłowić, że znacznie
cenniejszym i wartościowszym jest niesienie dobra
niż szerzenie mowy nienawiści. W urzędzie miejskim, MDK, Klubie Senior
+, świetlicy środowiskowej
„Tęczowa Gromada” oraz
we wszystkich placówkach
oświatowych w Świebodzicach postawiono specjalne
skrzynki. Są to tzw. hejtboxy, do których uczniowie

oraz mieszkańcy wrzucali
listy, w których dzielili się
swoimi doświadczeniami związanymi z hejtem.
Uzyskane informacje były
wskazówką dla terapeutów,
pedagogów i specjalistów,
z jaką skalą problemu się
zmagamy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach zorganizował konkurs dla dzieci,
młodzieży i mieszkańców
dotyczący interpretacji tematu „Stop Hejt”. Konkurs
cieszył się bardzo dużym

zainteresowaniem wśród
dzieci i młodzieży. Przystąpiło do niego ponad 100
uczestników.
W ramach kampanii edukacyjnej „Stop Hejt” prowadzonej na terenie miasta,
lokalny ośrodek pomocy
społecznej przekazał wszystkim placówkom szkolnym
plakaty oraz ulotki dotyczące hejtu i mowy nienawiści, które skierowane są do
dzieci i młodzieży, a także
rodziców i nauczycieli. Na
warsztatach omawiano za-

» O hejcie trzeba mówić i to bardzo głośno

grożenia w rzeczywistości
realnej i w sieci.
Dodatkowo mundurowi z
Komendy Powiatowej Policji
w Świdnicy specjalizujący

się w cyberprzestępczości
przeprowadzili pogadanki
w szkołach w klasach 5-8,
w któr ych wzięło udział
około 350 uczniów. Powstał

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Pewnie zastanawiacie się, o co chodzi. A od czego macie WieszCo? Przecież po to, żebyśmy o takich nietypowych sprawach was informowali. Ważna kampania
#Stop Hejt wystartowała właśnie w Świebodzicach.

nawet słownik mowy nastolatka, który został wydrukowany i zostanie przekazany
do szkół.
KaR

ŚWIDNICA

Pomagają Oli i Oliwce
Trzej strażacy ze Świdnicy wzięli udział w akcji
charytatywnej zorganizowanej przez OSP Dobromierz.

Była to akcja charytatywna poświęcona 12-letniej Oliwii i rocznej
Oli, córkom trenera drużyny piłkarskiej z Roztoki. Strażacy z PSP oraz

OSP w mundurach bojowych, a
także piłkarze z LKS Granit Roztoka
zdobyli najwyższy szczyt Karkonoszy, Śnieżkę. Podczas marszu

czarnym szlakiem spotkano
wielu wspaniałych ludzi,
którzy z ogromnym sercem
wsparli akcję.
U obu dziewczynek stwierdzono wrodzoną wadę mózgu – agenezję ciała modzelowatego, padaczkę, obniżone napięcie mięśniowe.
Zarówno starsza Oliwka,
jak i młodsza Ola wymagają
intensywnej, systematycznej

i długotrwałej rehabilitacji.
W obu przypadkach musi
być ona realizowana 5 razy
w tygodniu, a jej miesięczny
koszt w przypadku dwóch
córek to 5280 zł. Przed nami
także zakup fotelika i specjalistycznych wózków. Dziewczynkom można oczywiście
pomóc pod linkiem: www.
mam-serce.org/zbiorki/oliKaR
wia-i-ola-orda.

Fot. użyczone (KPP Świdnica)

» W trakcie prelekcji policjanci promowali m.in. bezpłatną aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

ŻARÓW

Seniorzy dużo bezpieczniejsi
Sierż. szt. Michał Rzepecki i Rafał Jarosz z KPP w Świdnicy uczestniczyli w spotkaniu z seniorami, które odbyło się w Żarowie. Celem wizyty było uświadomienie osób starszych, jakimi metodami posługują się przestępcy i jak ustrzec się
przed oszustwem i kradzieżą.
Na podstawie przykładów
podanych przez policjantów,

seniorzy dowiedzieli się np.
jak nie stać się ofiarą oszu-

stów działających metodą
na wnuczka i na policjanta.

ŚWIDNICA

To są atrakcje

Policjanci wyjaśnili także,
na czym polega i jak działa

bezpłatna aplikacja Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
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stwa oraz zachęcali do aktywnego korzystania z niej.
Funkcjonariusze opowiedzieli również o zagrożeniach,
z jakimi mogą się spotkać
każdego dnia, m.in. w ruchu drogowym. Omówiony
został temat bezpiecznego
poruszania się po drodze
oraz temat dotyczący martwego pola.
Podczas prelekcji każdemu seniorowi przypomniano, aby zachował czujność,
gdy ktoś nieznajomy prosi
o pieniądze, by rozmawiać
z rodziną i w chwili, gdy
rzekomy wnuczek prosi o
pieniądze wykonać telefon kontrolny do rodziny
i upewnić się, czy to nie
oszustwo. Funkcjonariusze
zwrócili też uwagę na fakt,
że policja nigdy nie prosi
nikogo o przekazanie pieniędzy, a także nie informuje o
prowadzonych działaniach
operacyjnych.
Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami życiowymi,
pozwalającymi im na wyciągnięcie konstruktywnych
wniosków na przyszłość.
KaR

» Pokażmy, że Świdnica
ma się czym pochwalić

- Świdnica została nominowana w rankingu Top
A trakcje. Nasze miasto
znalazło się w kategorii:
Atrakcyjne Miejscowości.
Jak głosować? Wejdź w
linka, odnajdź nasze miasto
i zagłosuj. Wyślij linka do
znajomych oraz udostępnij dalej. Głosować można
raz dziennie, codziennie na
www.topatrakcje.pl – informuje i zachęca prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Top Atrakcje to ranking
najpiękniejszych atrakcji turystycznych w Polsce na dany
rok, organizowany przez popularny portal i blog podróżniczy. W 2022 roku odbywa
się już jedenasta edycja tego
plebiscytu. Zwycięskie Top
Atrakcje stają się naszymi
hitami i gotowymi pomysłami
na letnie wyjazdy Polaków.
Jest u nas przecież co oglądać.
Organizatorem prestiżowego plebiscytu jest bardzo

popularny portal podróżniczy polskieszlaki.pl, który
od 2005 roku z maleńkiej
strony hobbystycznej stał się
chyba jednym z najlepszych
i najpełniejszych przewodników po Polsce. Wybór Top
Atrakcji odbywa się poprzez
głosowanie internautów na
wybraną atrakcję w określonej kategorii. Przygotowano
8 ciekawych kategorii, a w
każdej udział bierze od 8
do 16 niezwykłych atrakcji
lub miejsc. Głosować może

Fot. KaR

Świdnica ma się czym pochwalić? Oczywiście, my miejscowi doskonale o tym wiemy! Teraz razem możemy pomóc udowodnić to reszcie naszego kraju.

każdy internauta (nie jest
wymagana żadna rejestracja, czy też podawanie da-

nych osobowych) na jedną
atrakcję w każdej kategorii. Głos można oddać co-

dziennie jeden raz w każdej
kategorii.
KaR
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» Żeńska szkoła katolicka przy obecnej ul. Limanowskiego
(Fot. www.polska-org.pl, ok. 1915)

Szkoła wśród zmarłych
Na początku XX wieku szkoła katolicka w Wałbrzychu mieściła się w trzech różnych budynkach.
Które m.in. ze względu na złe warunki oświetleniowe i częściowo zły stan konstrukcji, nie spełniały
wymagań, jakie stawiano tego typu placówkom.

» Cmentarz „Na Piasku”. 167 lat później w
jego miejscu wybudowano żeńską szkołę
katolicką (Ryc. F. B. Werner, 1745)

Przeprowadzona w 1909
roku adaptacja byłej protestanckiej szkoły dla chłopców
przy ul. Mickiewicza na szkołę
katolicką dla dziewcząt poprawiła sytuację na krótko. Dlatego podjęto decyzję o budowie
nowej żeńskiej szkoły katolickiej. Wybudowano ją przy
obecnej ulicy Limanowskiego
12 (wówczas Sandstraße, tj.
ul. Piaskowa) i – co ciekawe
– w miejscu najstarszego,
jak się uważa, wałbrzyskiego
cmentarza „Na Piasku” (Sandfriedhof), który użytkowano
do 1820 roku (historię cmentarza opisaliśmy w numerze
21 z 26 maja 2020 r.).
Ze względu na stosunkowo
niewielką ilość miejsca powstał dosyć wysoki budynek.

Jego fasadę zdobi ryzalit (wysunięty poza lico elewacji element konstrukcyjny budynku)
przykryty dachem dwuspadowym, ozdobiony kolumnami.

W 1945 roku w budynku byłej żeńskiej szkoły katolickiej otwarto
pierwszą w powojennym mieście Szkołę
Powszechną nr 1
Po wybudowaniu, wewnątrz
gmachu znajdowała się m.in.
sala gimnastyczno-widowiskowa, 17 sal lekcyjnych,
szkoła dla kucharzy (Kochschule) oraz inne niezbędne pomieszczenia. Szkołę,
wybudowaną kosztem 350

tys. marek według projektu
miejskiego architekta Rogge,
otwarto w dniu 14 sierpnia
1912 roku. W tym samym
czasie katolicka szkoła dla
chłopców przeniosła się do
budynku szkolnego przy ul.
Mickiewicza, opuszczonego
przez przeniesioną szkołę katolicką dla dziewcząt. Budowa
nowej szkoły w znaczący sposób przyczyniła się do tego, że
1500 protestanckich i 1000
katolickich dzieci z Wałbrzycha, wraz z 60 nauczycielami,
mogło się uczyć w nowoczesnych obiektach spełniających
wszystkie wymogi higieniczno-sanitarne. Wałbrzych stał
się miastem pięknych szkół,
w których uczniowie osiągali
znaczne sukcesy w nauce.

WIESZ CO | NR 15/21.6.2022 r.

» Orkiestra młodszych kolegów żegna siódmoklasistów
(Fot. Kronika szkolna, 1954-55)

W 1945 roku w budynku
byłej żeńskiej szkoły katolickiej otwarto pierwszą w
powojennym mieście Szkołę
Powszechną nr 1. Na kartach
kroniki miejskiej czytamy: „Już
w lipcu 1945 r. organizuje
Inspektorat Szkolny ob. Marciszewski Tadeusz, obecny
inspektor szkolny na miasto i
powiat Wałbrzych. Z garstką
pierwszych kolegów nauczycieli organizuje pierwszą szkołę
polską przy ul. Limanowskiego
6. W szkole jest 8 nauczycieli i
zgłoszonych 56 dzieci. Pierwszym kierownikiem szkoły jest
ob. Wójtowicz Stanisław. Początkowo, jak widzimy, dzieci jest mało. Pierwsze grupy
osiedleńców przyjeżdżały bez
rodzin. Rok szkolny rozpoczął
się w dniu 8 września 1945
r. uroczystym nabożeństwem
celebrowanym przez księdza
dziekana Grabowskiego Stanisława”. Zatrzymajmy się na
chwilę, aby wyjaśnić dwie

kwestie. Po pierwsze, wpis w
książce adresowej z 1929 roku,
tj.: Sandstraße 6, Stadtgemeinde Waldenburg, neue kath.
Mädchenschule pozwala założyć, że pierwszą powojenną
szkołę uruchomiono właśnie w
opisywanym budynku, chociaż
w literaturze można spotkać
się z informacją, że najpierw
przez dwa lata szkoła działała
po sąsiedzku, w budynku przy
ul. Limanowskiego 9, zanim
przeniesiono ją pod obecną
„dwunastkę” (jakiś czas po
wojnie nastąpiła zmiana numeracji). Po drugie, niektórzy
autorzy podają, że pierwszym
kierownikiem szkoły była kobieta – Stanisława Wójtowicz.
Jednak zarówno w kronice
miejskiej, jak i w kronice szkoły,
jest mowa o mężczyźnie –
Stanisławie Wójtowiczu i tego
będziemy się trzymać.
W kronice miejskiej jest
jeszcze jeden zapis dotyczący
opisywanego budynku. Otóż
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zanim jednostka techniczna
Armii Radzieckiej opuściła
gmach przedwojennej szkoły Oberrealschule przy ul.
Paderewskiego na Nowym
Mieście, Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego (obecnie 1 LO), które starało się o
przejęcie tego budynku na
swoje potrzeby, korzystało
z tymczasowej gościnności
Szkoły Powszechnej nr 1, inaugurując tam rok szkolny (1
października 1945 r.).
Wróćmy do historii szkoły
nr 1. We wspomnianej wyżej
inauguracji roku szkolnego,
oprócz księdza dziekana Grabowskiego wzięli również
udział m.in.: wicestarosta
Walczak, inspektor szkolny
Marciszewski, nauczyciele
i uczniowie. Pierwsze grono nauczycielskie tworzyli: wspomniany kierownik
szkoły Wójtowicz z Polski
Centralnej, Gogulska Wanda
z Wileńszczyzny, Kamińska
Henryka z Polski Centralnej,
Kropiewniccy z Borysławia,
Śledziona Maria, Wyrwa Aniela z Borysławia, Demczukowa
Helena zza Buga, Piekarowa Maria z Polski Centralnej.

Napływ młodzieży
wzrastał tak, że już w
październiku zorganizowano szkołę nr 2 w
Starym Zdroju, z końcem listopada szkołę
nr 3 na Podgórzu i nr
4 na Nowym Mieście
Oddajmy głos szkolnemu kronikarzowi: „Pierwsze warunki pracy: budynek obszerny,
porządnie utrzymany, sprzęt
kompletny, pomocy nauk.
brak do fizyki, chemii, historii, geografii /dziesiątki map
poniemieckich/. Młodzież z
rozmaitych rejonów o rozma-

» Nauczyciele i pracownicy administracji w szkole nr 1 (Fot. Kronika szkolna, 1950-51)

itym poziomie umysł. znaczny
procent opóźnionej wskutek
sześcioletniej okupacji, brak
kompletnych podręczników
oto trudności, jakie musiał
nauczyciel pokonywać w
pierwszych początkach szkoły
polskiej na Ziemiach Odzyskanych. Napływ młodzieży do
szkoły wzrastał tak, że już w
październiku zorganizowano
szkołę nr 2 w Starym Zdroju,
z końcem listopada szkołę
nr 3 na Podgórzu i nr 4 na
Nowym Mieście, powstanie
tych szkół odciążyło szkołę
nr 1. Powołano do życia Koło
Rodzicielskie – wprowadzono
dożywianie dziatwy”. Takie to
były początki.
Czas na ważne wydarzenia, jakie miały miejsce w
trakcie pierwszego po wojnie
roku szkolnego 1945/46. W
dniu 1 stycznia 1946 roku
kierownik Wójtowicz poszedł
na urlop obejmując sprawy
aprowizacyjne nauczycielstwa
i księgarnię nauczycielską.
Na kierownika szkoły powołano Jadwigę Leszczyńską
przybyłą z Borysławia. 12
lutego w dwusetną rocznicę
urodzin Tadeusza Kościuszki,
w szkole miał miejsce uro-

czysty poranek. W dniach
14-16 lutego przeprowadzono spis ludności, w którym
nauczyciele wzięli udział jako
komisarze spisowi. 28 lutego
i 4 marca w szkole odbyła się
zabawa uczniowska połączona z odegraniem sztuki i
podwieczorkiem. Zebrany dochód w kwocie 8 tys. złotych
przeznaczono na zakup pierwszych książek do biblioteki
uczniowskiej. 27 kwietnia z
okazji święta lasu młodzież ze
starszych klas udała się na Biały Kamień do szkółki siewek
i drzewek, gdzie wysłuchała
referatu o szanowaniu lasu i
drzew. Święto pracy uczczono uroczystym porankiem o
pięknym programie artystycznym. Dzień Konstytucji 3 Maja
połączono z Dniem Oświaty.
Młodzież wzięła udział w nabożeństwie, a dzień wcześniej
odbyła się akademia szkolna.
Świętując 9 maja uczniowie
wzięli udział w pochodzie
zorganizowanym przez wojsko. Natomiast w przeddzień
porucznik WP wygłosił referat
o I Armii Polskiej. 25 maja w
szkole miała miejsce wizytacja
inspektora Marciszewskiego i
wizytatora z kuratorium, Alek-

sandrowskiego. 15 czerwca
odbyła się pierwsza konferencja rejonowa nauczycielstwa
miasta Wałbrzycha i powiatu,
a 27 czerwca – uroczysta
akademia z okazji zakończenia roku szkolnego, w trakcie
której obecni na niej przedstawiciele Armii Czerwonej
ofiarowali szkole pianino.
Dzień później uczniowie wzięli
udział w nabożeństwie i odebrali świadectwa szkolne.
Naukę w pierwszym roku
szkolnym zakończyło... 503
uczniów! 10 razy więcej niż
we wrześniu. Niezły przyrost.
Jak wspominali nauczyciele, dni płynęły wówczas
w rytmie przyspieszonym,
niemal gorączkowym. Goniło
się zmarnowany przez wojnę
„dzień wczorajszy”. Powstawały oddziały „przyspieszone”
dla wyrośniętej młodzieży, aby
odzyskać sześć straconych lat
wojny i okupacji.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Stein E., Dasch Buch der Stadt
Waldenburg in Schlesien, Deutscher
Kommunal-Verlag G.m.b.H., BerlinFriedenau, 1925
2.Kronika Wałbrzycha, Urząd Miejski w
Wałbrzychu
3.Kronika szkoły nr 1, 1945-1958

» Najmłodsi uczniowie z panią Bolechowską (Fot. Kronika szkolna, 1954-55)

» Grono pedagogiczne „jedynki” (Fot. Kronika szkolna, 1952)
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Wyjątkowy Jakub Świadoma młodzież
Grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Strzegomiu, po
wcześniej odbytych warsztatach liderskich i otrzymaniu grantu w kwocie 1500 zł, zrealizowała projekt Eko
Power.

W Warszawie na uroczystej gali zostały ogłoszone wyniki olimpiady informatycznej juniorów. Mieliśmy tam
przedstawiciela powiatu świdnickiego.

Z wcześniej zebranych w ramach konkursu
surowców wtórnych przygotowane zostały
warsztaty rękodzielnicze ,,Stwórz Eko Robota”. W ramach projektu dzieci otrzymały tematyczne pakiety ze słodkimi niespodziankami i
ekologicznymi gadżetami. Na prośbę dzieci
„wystawa robotów” została przewieziona i
udostępniona w przedszkolnym holu. KaR

piadzie brało udział bowiem
blisko 1000 uczniów z całej
Polski. Do ścisłego finału
(po dwóch wcześniejszych
etapach) zakwalifikowało
się już tylko (albo aż!) 150
uczestników. Jakub, za zajęcie tak wysokiego miejsca,
otrzymał nagrodę w postaci

gwarantowanego wstępu
do każdej szkoły średniej
w Polsce, niezależnie od innych kryteriów kwalifikacyjnych. Uczniowi z malutkich
Stanowic serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

Na uroczystość tę został
zaproszony uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w
Stanowicach, Jakub Woźniak, który otrzymał tytuł
„Laureata III miejsca”. Co
oczywiste, jest to ogromny
sukces młodego programisty ze Stanowic. W olim-

Fot. użyczone (Zespół Szkół w Strzegomiu)

Fot. KaR

Pracę i przygotowania młodzieżowych
liderek Pracowni Orange Karimy Matyszkiewicz oraz Ewy Lipińskiej, obserwowała
i wspierała radą nauczycielka Małgorzata
Kossak. Finałem było wystawienie przedstawienia o tematyce ekologicznej oraz krótkie
szkolenie w formie zabawy „Jak sortować
śmieci”.

Ponad 66 tys. zł dofinansowania otrzymały jednostki
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jaworzyna Śląska w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych.

Sprawni seniorzy
Fundacja Via Salutis rozpoczęła projekt „uMOCnieni
– seniorzy na drodze do DOBROstanu”. Projekt skierowany jest do osób starszych z trzech gmin: Strzegomia, Wałbrzycha i Jaworzyny Śląskiej.

Fot. KaR

Jego celem jest wyzwalanie mocy seniorów, integracja i edukacja. W ramach
projektu zaplanowane są
wyjazdy integracyjne, zajęcia jogi śmiechu, gimnastyka pamięci, kinezjologia,
warsztaty improwizacyjne z

REKLAMA

niczych poprzez doposażenie jednostek
ochotniczych straży pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków
katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk
atmosferycznych lub awarii technicznych,
których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu
osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.
KaR

aktorem, warsztaty rękodzieła i sztuki oraz warsztaty rozwojowe dla starszych osób.
- Biorą w nim udział seniorzy z Wałbrzycha, Strzegomia, Rogoźnicy i Pastuchowa, Nawiązujemy nowe
znajomości, pielęgnujemy

stare przyjaźnie, budujemy
sieć kontaktów. Wyjątkowe zajęcia odbywają się w
przyjaznych progach strzegomskiego centrum kultury
– informuje Alicja Przepiórska Ułaszewska z Fundacji
KaR
Via Salutis.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Doposażyli strażaków

W 2022 roku jednostki z terenu gminy
Jaworzyna Śląska otrzymają dotacje wysokości 11071 zł każda. A są to: OSP Jaworzyna
Śląska, OSP Bolesławice, OSP Nowice, OSP
Pastuchów, OSP Pasieczna i OSP Piotrowice
Świdnickie.
Celem tego programu jest podniesienie
gotowości bojowej lokalnych służb ratow-
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Radiowcy
bez cenzury!
Są niegrzeczni i mówią to, czego
na antenie nie wypada. Tego spotkania długo nie zapomnicie. Już
26 czerwca zapraszamy na niesamowity stand up.

Odpoczynek na bogato
Wakacyjna oferta dla dzieci od 7 do 13 lat to już tradycja w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. Zapisy na zajęcia zaplanowane w lipcu
i sierpniu trwają na stronie www.wok.walbrzych.pl. Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
liczce. Zajęcia będą prowadzone od
9:00 do 14:00. W przypadku wycieczek
wyjazdowych od 8:00 do 16:00 –
mówi Justyna Drapała z Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury.
W sierpniu spotkania zaplanowano na
Piaskowej Górze. Tu także nie zabraknie
warsztatów i atrakcyjnych wyjazdów.

Jarosław Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury.
Na scenie pojawią się Przemysław Skowron i Tomasz Olbratowski. 26 czerwca będzie
bezkompromisowo, a czasami
wręcz niegrzecznie! Spotkanie rozpocznie się o godzinie
20.00. Bilety do kupienia na
bilety.wok.walbrzych.pl i kupbilecik.pl.
Red

Zajęcia zgrupowane są w tygodniowe
bloki. Ich koszt, zależnie od propozycji,
waha się od 150 do 250 zł za tydzień.
Ważne! Wszyscy uczestnicy muszą
posiadać ważne legitymacje szkolne.
W czasie spotkań nie jest zapewnione
wyżywienie.

Fot. użyczone (WOK Wałbrzych)

Wakacyjne warsztaty z WOK rozpoczną
się 27 czerwca. W lipcu zaplanowano
spotkania w Starej Kopalni.
– Na pięć tygodni przygotowaliśmy
różne propozycje. Wyjście na basen, do
kina, wycieczki wyjazdowe czy wypad
pod namioty, w okolice Andrzejówki.
Pojedziemy także do kopalni w Wie-

Na scenie Coolturalnej
Montowni pojawią się znani radiowcy, a ich głosy
pewnie kojarzycie z eteru.
Gwiazdami wieczoru będą
„Radiowcy bez cenzury” z
programem „Jest dobrze”!
– Znają ich miliony, bo codziennie budzą wielu z nas
i towarzyszą nam w pracy.
Faceci z radia wychodzą na
scenę i mówią to, czego na
antenie nie wypada – mówi

Red

Legendy o Wałbrzychu i rękodzieło
Rusza wyjątkowy projekt. W planie zajęcia z mydlarstwa, tworzenia
aromaterapeutycznych świec i scrapbookingu przeplatane spotkaniami z
regionalistami. Na podróż śladami
wałbrzyskich legend zaprasza Stowarzyszenie WOK – więcej o kulturze.

Na początek proponujemy spotkanie pod hasłem „Śladami Wałbrzyskich Legend” ze znaną i cenioną regionalistką. Już 22 czerwca
spotkamy się z Magdaleną Woch,
która zdradzi tajemnice Zamku
Książ. Początek punktualnie o godz.

18:00 w Wałbrzyskim Ośrodku
Kultury na Piaskowej Górze.
W drugiej części projektu
„zRęcznie. Historie zaklęte w rękodziele” zapraszamy na warsztaty. Ta część rozpocznie się 9 lipca
od warsztatów mydlarskich. Do

Obiektyw jak magnes
To niesamowite, jakie portrety wykonuje kamiennogórski
fotograf. Robi zdjęcia osobom
z zespołem Downa. Finałem
projektu będzie wystawa.
Portretowe, czarno-białe
zdjęcia robi mieszkający w Kamiennej Górze fotograf Rafał
Guzik. Finałem projektu „Trisomia 21 – zmień perspektywę”
będzie wystawa w Multimedialnej Galerii Obrazu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

W sesjach zdjęciowych
mogą wziąć udział mieszkańcy całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. WOK czeka na zgłoszenia
opiekunów osób z zespołem
Downa. – Uważam, że czarno-biała fotografia doskonale
sprawdzi się w pokazaniu
portretu dzieci, które zainteresują się obiektywem, a obiektyw je przykuje i jednocześnie
zadziała to w drugą stronę.
Przykuje uwagę ludzi, którzy

będą później oglądać zdjęcia
– mówi Guzik.
W projekcie mogą wziąć
udział dzieci w wieku od 5
roku życia, dotknięte zespołem
Downa. Ich opiekunowie lub
rodzice proszeni są o kontakt
pod numerem telefonu 516
173 898. Rafał Guzik zapewnia
także, że uczestnicy otrzymają
wydrukowane wersje zdjęć na
pamiątkę.
Red

mydeł, nawiązując do górniczej
historii Wałbrzycha, będziecie
mogli dodać między innymi węgiel
aktywny. Na kolejnych warsztatach, 10 lipca, będziecie tworzyć świece sojowe, wzbogacone
aromatycznymi, oczyszczającymi

czy też pobudzającymi olejkami.
Na koniec, 30 i 31 lipca, zapraszamy na dwudniowe warsztaty
związane ze scrapbookingiem.
Zapisy na warsztaty trwają na
www.wok.walbrzych.pl.
Red

» Finałem projektu będzie wystawa w Multimedialnej
Galerii Obrazu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury

Fot. użyczone (WOK Wałbrzych)

Fot. użyczone (WOK Wałbrzych)

» Możecie już zapisywać dzieci na zajęcia w WOK
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
West Side Story z Gershwinem – pod takim tytułem odbędzie się koncert
symfoniczny w Filharmonii
Sudeckiej w Wałbrzychu na
zakończenie 44. sezonu artystycznego. Początek o godz.
19:00 w najbliższy piątek,
24 czerwca. W programie:
George Gershwin – koncert
fortepianowy in F, George
Gershwin – obrazy symfoniczne z opery „Porgy and
Bess” oraz Leonard Bernstein
– tańce symfoniczne z musicalu „West Side Story”. Dyrygent – Bartosz Żurakowski, soliści – Martin Kasik (Czechy),
fortepian.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Król hip-hop

Zapraszamy na pierwszą edycję Hip-Hop Kopalnia Festiwal, która odbędzie się w industrialnej przestrzeni Starej
Kopalni w Wałbrzychu. Centrum Nauki i Sztuki to jeden z najbardziej wyjątkowych obiektów w Europie. Na jego
terenie znajdują się unikatowe w skali
Starego Kontynentu, a nawet całego
świata obiekty architektury przemysłowej. W tym niezwykłym miejscu
podczas dwóch dni festiwalu (1-2
lipca) pojawi się kilkunastu artystów,
bez których nie wyobrażamy sobie
polskiej sceny rapowej, m.in.: Tede,
Sarius, Dawid Obserwator, Feno, Guzior, OSTR, Małpa, Pokahontaz, Gedz.
Start o godzinie 18:00.
Gwoździem po ekranie

Hip hop po arabsku
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu
był film „Rytmy Casablanki” w reżyserii Nabila Ayoucha.
Nie często goszczą na
naszych ekranach filmy pochodzące z Maroka. „Rytmy
Casablanki” są zatem okazją
do zobaczenia, co ciekawego
dzieje się w muzułmańskim
kraju uznawanym za dość
liberalny.
Twórcą obrazu jest francusko-marokański reżyser Nabil Ayouch. Jego wcześniejsze produkcje świadczą, że
może czuć rytm największego
miasta Maroka. Akcja filmu
dzieje się w robotniczej (nie
najlepszej) dzielnicy – Sidi
Moumen. Do tamtejszego
domu kultury przyjeżdża były
raper Anas (gra go także
raper Anas Basbousi). Autorytet tamtejszej młodzieży

podejmuje się zadania, jakim
jest zainteresowanie jej kulturą hip hopu. Opowiada o
historii powstania tego gatunku muzycznego. Przede
wszystkim wspomaga grupę
w tworzeniu własnych, odważnych wypowiedzi artystycznych. Obserwujemy
jego podopiecznych nie tylko
podczas zajęć, ale również
na ich „kwadracie” i w domach. Żadne z nastolatków
nie ma idealnych warunków
do rozwoju. Ograniczają ich
zasady religijne głoszone
przez rodziny, brak zrozumienia, zasklepienie na wszystko
co inne. Mimo to dzieciaki,
pełne marzeń i entuzjazmu,
spotykają się pod okiem Ana-

sa i tworzą, dyskutują i budują rzeczywistość na własnych
zasadach. Wreszcie młodzi
artyści, pełni wolnościowych
idei i siły, aby wykrzyczeć je
głośno, organizują prawdziwy koncert. Niestety, występ
staje się okazją nie tylko do
opowiedzenia (wykrzyczenia) co ich boli, co chcieliby
zmienić, ale przede wszystkim do zderzenia z religijnym
betonem. Pod klubem gromadzi się tłum skandujący,
że to, co robią ich dzieci,
jest nieprzyzwoite i nie do
przyjęcia. I tak dramatycznie kończy się przygoda z
Anasem. Hiphopowiec musi
odejść. Młodziaki, żegnają
go nie tylko łzami, ale wer-

Po prostu będzie dziko

Niebawem
wyczekiwany
kolejny dziki
koncert świdnickiego „Dzikiego Chóru”
pod dyrekcją
Katarzyny
Szymko-Kawalec. W repertuarze jak zwykle mieszanka
najprzeróżniejszych stylów
i gatunków.
Pieśni afrykańskie, muzyka
gospel, a także
autorskie kompozycje pisane specjalnie
dla dzikiego
zespołu przez
Katarzynę Szymko-Kawalec. Nie zabraknie również instrumentalnych
niespodzianek.
„Dziki Chór” to świdnicki chór mieszany – zespół założony w maju 2018
roku w Świdnickim Ośrodku Kultury przez Katarzynę Szymko-Kawalec.
Poprzedni koncert chóru odbył się w 2019 roku. Koniec wyczekiwania!
Zapraszamy 26 czerwca do sali teatralnej ŚOK. Bilety w cenie 10 zł.

sami pełnymi buntu i nadziei,
że to nie koniec.
Film jest niezły, choć nie
brakuje niedociągnięć i błędów. Wiem, że rap to gadanie, ale „Rytmy Casablanki”
cierpią na nadmiar słów. Za
to za mało jest Casablanki w
Casablance. Akcja głównie
toczy się w zamkniętych pomieszczeniach. Czasami tylko
kamera wejdzie w zaułki dzielnicy o nie najlepszej reputacji.
Nie doczekałem się również
informacji o Anasie – kim jest,

SCB, KaR

jaką ma przeszłość i dlaczego
śpi w samochodzie. Mogę
zrozumieć, że taki zamysł
miał podsycić ciekawość widza i uruchomić wyobraźnię.
Nie zrozumiałem natomiast,
dlaczego nie zobaczyliśmy
muzyka w akcji, choćby w
formie najkrótszej próbki jego
talentu. Nabil Ayouch nie
pokazał także, jak twórca tekstów pracuje ze słowem. Co
prawda jesteśmy świadkami,
jak Anas krytykuje młodych
tekściarzy, ale nie poprawia

ich rymów. Wyczuwam tu jakiś fałsz. Szkoda tym bardziej,
że film przybiera trochę formę
dokumentu. Złośliwi twierdzą, że „Rytmy Casablanki”
to „Stowarzyszenie umarłych
poetów” dla młodzieży z gorszych dzielnic. Myślę, że opinia jest zbyt krzywdząca i film
jest wart obejrzenia. Przemawiają za nim ciekawe dyskusje
o zmianach we współczesnej
obyczajowości Maroka.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Koniec sezonu w filharmonii
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Nie porzucaj. Przygarnij

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

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

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

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

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

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

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

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

KARMEL, nr ewidencyjny 86/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 08.05.2022

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

PIERNIK, nr ewidencyjny 34/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 16.02.2022

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

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

Wakacje to taki czas, w którym zamiast o adopcji czworonogów, niektórzy myślą, jak się ich pozbyć z
domu. Nie zapewniając wcześniej opieki. To nie jest w porządku. Wszystko rozumiemy, urlop, chęć wypoczynku bez spacerów z pupilem, ale nie można kota lub psa pozostawić ot tak sobie na pastwę losu
lub podrzucić do schroniska. My namawiamy, żeby zwierzęta stamtąd zabierać. Dając im nowy dom.

NIE Ma Nas W DoMU
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» Wycieczki pod egidą LOT AW to doskonały pomysł na spędzenie weekendu

Fot. użyczone (LOT AW)

łącznie 18 spacerów. W soboty i w niedziele. Wyjścia
poprowadzą licencjonowani
przewodnicy. Pierwszą eskapadą będzie odwiedzenie
Jedliny-Zdroju. To już 2 lipca
o godz. 11:00. Na koniec
jeszcze raz to powtórzmy.
Wycieczki są bezpłatne, odbywają się w przestrzeni
otwartej i nie obejmują wstępów do biletowanych atrakcji
turystycznych. Każdą zaplanowano na około 3 godziny.

Tak to można
spacerować
Nie będziemy tego specjalnie ukrywać, ale znamy mnóstwo osób zachwyconych wyprawami,
organizowanymi w zeszłym roku przez LOT Aglomeracja Wałbrzyska. Nie ma co się dziwić. Nie
dość, że turyści docierali do ciekawych miejsc
w całym regionie, to jeszcze wycieczki były bezpłatne. Podobnie będzie również w te wakacje.

Nie jesteśmy zaskoczeni, że
akcja zostanie powtórzona.
Wszak tłumy na zeszłorocznych spacerach potwierdzają,
że warto podobne wyprawy
organizować częściej. Skoro
warto, to dlaczego nie robić
tego cyklicznie, co roku. No
właśnie dlaczego? Głupie pytanie, przecież LOT AW zaplanował bezpłatne wycieczki z
przewodnikiem także podczas
nadchodzących wakacji. Co
sobotę i niedzielę, w lipcu i
sierpniu wyruszycie zwiedzać
region.
Wiadomo już dokąd dotrzecie. Krótko mówiąc do
najbardziej spektakularnych

miejsc na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nie będziemy tu wszystkich wymieniać, radzimy jednak z
planem wypraw zapoznać
się oglądając plakat obok.

LOT AW zaplanował
bezpłatne wycieczki
z przewodnikiem także podczas nadchodzących wakacji – co
sobotę i niedzielę, w
lipcu i sierpniu
Zerknijcie, zaplanujcie sobie
wolny dzień, wybierzcie wy-

cieczkę, na którą chcielibyście pojechać lub pójść i w…
drogę. Poznacie niesamowite
miejsca wraz z przewodnikiem. Wszystko bezpłatnie.
Taki właśnie sposób wędrowania sprawdzono w
ciągu ostatnich dwóch lat.
Stowarzyszenie LOT Aglomeracja Wałbrzyska podczas
wakacji 2020 i 2021 realizowało bowiem podobne
wydarzenia. I wszędzie pojawiały się tłumy turystów.
Tegoroczne wyprawy zostały
również dofinansowane ze
środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W
lipcu i sierpniu zaplanowano
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Okiem gracza

SKN

Fot. użyczone (www.microsoft.com)

Temat prehistorycznych gadów towarzyszy nam już od wielu lat. Czy to literatura,
filmy czy gry, te wielkie jaszczury napawają nas zarówno lękiem, jak i zachwytem.
Nic więc dziwnego, że my jako ludzie nie możemy przestać się tym interesować i
wypuszczać coraz to nowe pozycje nawiązujące do tych stworzeń.

Prawnik radzi
Komu i kiedy należy się odszkodowanie za słupy i sieci energetyczne.
Wątpliwości rozwiewa nasz prawnik
Adam Daraż.
Roszczenia, jakie przysługują właścicielowi nieruchomości, zależą od tego, w jaki
sposób zajęto grunt pod budowę instalacji i sieci energetycznych do przesyłania
prądu. Obecnie wielu właścicieli ma podobne problemy i
chce wystąpić z roszczeniami
odszkodowawczymi do przedsiębiorstw energetycznych.

Właściciel nieruchomości
może żądać usunięcia słupa
elektrycznego i sieci elektroenergetycznej ze swojej nieruchomości, jeśli nie wyraził
zgody na zainstalowanie urządzenia przesyłowego (patrz
wyrok SN z dnia 9 sierpnia
2005 roku sygn. IV CK 82/05).
Nie jest tu istotne, czy
budowa przebiegała zgod-

nie z planem zagospodarowania przestrzennego lub
zezwoleniem budowlanym,
ponieważ nie przesądzają
one o tytule prawnym do
korzystania z nieruchomości.
Jeżeli właściciel albo jego
poprzednik prawny (czyli poprzedni właściciel np. spadkodawca), wyraził zgodę na
zainstalowanie słupa lub
sieci, to w takim razie przedsiębiorstwo uzyskało stosowne uprawnienie o charakterze cywilnoprawnym i
nie można żądać usunięcia
urządzeń przesyłowych. Podobny skutek będzie miała
decyzja administracyjna o
ograniczeniu prawa własności. Można jednak dochodzić
odszkodowania w takim

UWAGA KONKURS

Żeby wyjść na obiad z rodziną lub zjeść lunch z przyjaciółmi,
nie potrzeba żadnej okazji. Ot po prostu dzwonicie do siebie
i umawiacie się w miłym miejscu. W którym będziecie mogli
delektować się pysznym posiłkiem i napawać miłą atmosferą.
Na przykład w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu. Dodatkowym atutem knajpki jest to, że zjecie tu taniej niż
wynika z karty dań. Dzięki nam zapłacicie za wybraną potrawę
15 proc. mniej. Wystarczy, że weźmiecie udział w zabawie i
poprawnie odpowiecie na pytanie. Zerknijcie na fotografię obok.
Jaki wodospad widoczny jest na zdjęciu?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie podczas składania zamówienia. Wtedy właśnie otrzymacie 15-procentowy
upust na wybrane danie. Na miłośników pysznego jedzenia
i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Kryształowej
Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od środy (22
czerwca) do piątku (24 czerwca). Regulamin znajdziecie na
stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na miejscu i otrzymacie na wynos.

Właśnie te emocje skłoniły
mnie, aby zajrzeć do kina na
jedną z nowych premier, a
mianowicie „Jurassic World:
Dominion”. Pomimo, że jako
dziecko byłem dość dużym fanem Jurassic Parku, to nowsza
trylogia Jurassic World wypada
raczej blado, a w szczególności jej zwieńczenie. Nawet
pojawienie się kultowych bohaterów takich jak Alan Grant
czy Ian Malcolm nie przynosi
planowanego efektu. Stąd
pozostał lekki niedosyt.
I tu zadziałała psychologia.
Po seansie pojawiła się „dinozauromania”. Na szczęście

odpowiedź nie leżała daleko.
„ARK: Survival Evolved” tylko
czeka i „kurzy się” na półce
w bibliotece Steam. To jest
właśnie idealna pora, aby
odświeżyć swoją przygodę
z tym tytułem. Dla niewtajemniczonych jest to gra typu
survival (wiadomo – zbieraj
surowce, zadbaj o potrzeby
swojej postaci, a wszystko
to w nieprzyjaznym środowisku). Odróżnia ją jednak to,
że oprócz tradycyjnych mechanik tego typu gier mamy
do czynienia z dinozaurami.
Od walki po oswajanie, ARK
daje nam wiele możliwości

przypadku od przedsiębiorstwa przesyłowego.
Z roszczeniem o odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości może wystąpić
zarówno ten właściciel, który
nie wyraził zgody na budowę
słupa, jak i ten, który zgodę
wyraził, lecz nie otrzymał stosownego wynagrodzenia.
Odszkodowania nie można
żądać wówczas, gdy między
stronami istnieje pisemne
porozumienie w kwestii korzystania z nieruchomości.
Roszczenie nie będzie zatem
przysługiwać, jeśli właściciel
podpisał zgodę na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości.
Wysokość należnego właścicielowi wynagrodzenia

za ustanowienie służebności
przesyłu na przyszłość oraz
za bezumowne korzystanie z
nieruchomości ustala się na
poziomie wynagrodzenia lub
czynszu, który by mu faktycznie przypadł z tytułu dzierżawy tej części gruntu (wyrok SN
z dnia 15 września 2005 roku
sygn. akt. II CK 61/05). Sąd w
tym orzeczeniu podkreślił, że
roszczenie o wynagrodzenie
za bezumowne korzystanie
z rzeczy przedawnia się z
upływem 10 lat. Jeśli więc
urządzenia przesyłowe zostały
zainstalowane wcześniej, to
właściciel nie otrzyma wynagrodzenia za cały okres
bezumownego korzystania z
gruntu, lecz tylko za ostatnie
10 lat.

CHALLENGER
na interakcję z prehistorycznymi stworzeniami. Tak jak w
pierwszych częściach Jurassic
Parku, T-rex był kilkutonowym postrachem filmu (kto
by go nie lubił) tak i tu w grze
dane jest nam go spotkać.
No bo kto by sobie odmówił ujarzmienia i dosiadania
tyranozaura podczas rajdu
na wrogą osadę w trybie
multiplayer, prawda?
Jedno jest pewne, dinozaury nie prędko znikną z
ekranów, czy to naszych domowych, czy tych w kinach.
Szczególnie, że ARK II z Vinem
Dieselem jest już „w drodze” i
zapowiada się dość prosto, bo
jakby to ujął Dominic Torreto,
żaden dinozaur nie jest silniejszy niż rodzina.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Dinozaury są wśród nas

Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601 472 787 lub
74/846 11 08, e-mail: kancelaria@daraz.pl.

KUPON
Jaki wodospad widoczny jest na
zdjęciu?

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

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

» Świdnickie centrum jest alternatywą na spokojną i miłą przejażdżkę z rodziną

Rower jest OK

Świdnica do odkrycia
Rodzinna wycieczka po centrum miasta nie musi być nudna. Będzie o pikniku nad
zalewem, lodach w parku, zabytkach i pewnych poszukiwaniach. Czas odkryć
Świdnicę na rowerze.
Rowerem po mieście dla
frajdy? Z dziećmi? To się może
udać! Jeśli z założenia szukacie idealnego szlaku na rower
w mieście, to na pewno go
nie znajdziecie. Miasto jest
miastem i rządzi się swoimi

UWAGA

prawami, ale gdyby tak odrobiny chęci i pomysłu… czas
na wyprawę!
Świdnickie centrum jest alternatywą na spokojną i miłą
przejażdżkę z rodziną. W dodatku okraszoną przygodami.

Z pomocą zaplanowania wycieczki przychodzi tamtejszy
magistrat. Start nad Zalewem
Witoszówka. Drogą rowerową jedziemy w stronę ronda
i ul. Pionierów, gdzie naszą
uwagę zwrócą pozostałości

KONKURS

Po ciężkim tygodniu pracy chcecie choć na chwilę zapomnieć o domowych obowiązkach? Wcale się nie dziwimy, kto by jeszcze chciał w
niedzielę wygotowywać obiady dla całej rodziny. Prościej wybrać się
do restauracji, w której zjecie smaczny posiłek, a poza tym nie stracicie połowy swojej pensji. Dobra, ale którą knajpkę wybrać? Najlepiej
sprawdzoną, taką, która od dawna jest partnerem w naszej zabawie.
To świdnicka Restauracja Kryształowa. To tam dzięki nam skosztujecie
pysznych potraw w naprawdę dobrych cenach. Jeśli weźmiecie udział
w naszym konkursie, za wybrane danie zapłacicie o 15 proc. mniej.
Musicie tylko dobrze odpowiedzieć na pytanie. Zerknijcie na zdjęcie
obok. Gdzie znajduje się ta wieża widokowa?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu, a ten pokażcie w lokalu podczas
zamawiania dania. Tylko wtedy otrzymacie 15-procentowy rabat na wybraną przez was potrawę. Na lubiących dobre jedzenie i posiadaczy
kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa
czekają od najbliższej środy (22 czerwca) do piątku (24 czerwca).
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.
Potrawę dostaniecie zarówno na wynos jak i zjecie na miejscu.

Twierdzy Świdnica. Elementy
krajoznawcze zawsze stanowiły dla mnie cenną lekcję z
rowerowych wypraw. Nieopodal wjedziemy na drogę
rowerową przez Park Centralny. Idealne miejsce na

odpoczynek na placu zabaw,
czy przerwę na lody. Krótka
wycieczka z naszymi dziećmi
musi mieć atrakcje! Dalszy
fragment trasy pokonujemy
z mapą. Kierujemy się drogą
rowerową w stronę Galerii

Świdnickiej. Tym razem jednak
rodzinne zakupy pozostawiamy na boku i wzdłuż rzeki
jedziemy na ul. Nadbrzeżną,
by z nurtem rzeki Bystrzycy
kierować się w stronę dzielnicy Zawiszów.
Czas na azymut. Dogodną
dla siebie trasę wyznaczamy
sami z pomocą mapy tak, by
odnaleźć świdnickiego „Bolka
Myśliciela”. Kto to taki? Najmłodsi mają bojowe zadanie.
Udało się! W drodze powrotnej
w stronę centrum odkrywcom
należy się obiad. W pobliżu
drogi wycieczki znajduje się
kilka restauracji godnych uwagi. W zależności od upodobań
trasę wyznaczcie sami. Po obiedzie, kierunek Park Strzelnica.
Alejkami jedziemy w kierunku
ul. Esperantystów, a następnie
ul. Kanonierską dojeżdżamy do
drogi rowerowej po Parku Sikorskiego, gdzie poszukujemy
samolotu Czerwonego Barona.
Młodzi odkrywcy znowu mają
co robić! Kilka zdjęć i czas
ruszyć ul. Bolka Świdnickiego,
by odnaleźć drogę do słynnego Kościoła Pokoju. Zabytku
światowej klasy przegapić nie
wolno. Kolejny postój nieopodal. W rynku pozostawiamy
rowery, by wspiąć się na wieżę
ratusza i popatrzeć na miasto
z góry. Możemy odwiedzić też
wyjątkowe Muzeum Dawnego
Kupiectwa. Ulicą Długą dojedziemy pod monumentalną
katedrę z najwyższą wieżą
na Śląsku, a stąd aleją Niepodległości i dalej ścieżkami
rowerowymi dostaniemy się
nad Zalew Witoszówka, skąd
startowaliśmy.
Licznik nie przekroczył 20
km. Być może siły wystarczy
na inne formy aktywności.
Na miejscu są rowery wodne
i kajaki. Wszyscy zasłużyli na
odpoczynek podczas rodzinnego pikniku nad wodą.
Tomasz Czeleń

KUPON
Gdzie znajduje się ta wieża widokowa?

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

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

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

» Guma arabska to naturalna wydzielina pozyskiwana z
gałęzi i pni wiecznie zielonych drzew rodzaju Acacia

Co kryje błonnik akacjowy?
Włókno akacjowe, inaczej guma arabska lub guma akacjowa (Gummi arabicum, Gummi acaciae)
to naturalna wydzielina pozyskiwana z gałęzi i pni wiecznie zielonych drzew rodzaju Acacia (Acacia senegal, Acacia seyal). Występujących w Afryce Środkowej, Senegalu, Sudanie oraz Indiach i
Australii.
Guma nazywana jest
„arabską”, gdyż do Europy
eksportowano ją z portów...
arabskich. Dzięki właściwościom emulgującym, ten polisacharyd znalazł szerokie
zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu (spożywczy,

chemiczny, farmaceutyczny,
kosmetyczny, papierniczy).
Błonnik (guma) akacjowy
jest bogatym źródłem rozpuszczalnego błonnika pokarmowego o wysokiej tolerancji
pokarmowej u człowieka. W
97 % składa się z węglowoda-

nów, głównie z arabinozy (2545 %) i galaktozy (35-45 %).
Ponadto zawiera białka, sole
mineralne (potas, magnez,
wapń, sód) i enzymy utleniające (peroksydazy i oksydazy).
W wielu badaniach dowiedziono, że błonnik akacjowy

przynosi wiele korzyści naszemu organizmowi. Pęczniejąc
w jelicie pobudza perystaltykę, jest zalecany przy zaparciach. Wywiera korzystny
wpływ na rozwój pożytecznej
mikroflory w przewodzie pokarmowym (bakterie kwasu
mlekowego, bifidobakterie),
będąc doskonałym prebiotykiem. Pomaga kontrolować masę ciała, poprzez
zwiększenie uczucia sytości
oraz działanie prebiotyczne. Zmniejsza wchłanianie
glukozy, dzięki czemu może
pomóc w leczeniu cukrzycy
typu 2. Redukuje poziom
cholesterolu i trójglicerydów
we krwi oraz obniża ciśnienie,
w związku z czym może być
stosowany w profilaktyce
chorób sercowo-naczyniowych i hipercholesterolemii.

Wspomaga usuwanie toksyn, kwasów żółciowych i
metali ciężkich z organizmu.

Guma nazywana jest
„arabską”, gdyż do Europy eksportowano ją z
portów... arabskich
Dzięki wysokiej zawartości
soli mineralnych (wapnia,
potasu, magnezu) i obecności
enzymów wykazuje działanie
przeciwdrobnoustrojowe oraz
może hamować tworzenie
płytki nazębnej i poprawić remineralizację zębów, zapobiegając próchnicy. Dzięki właściwościom przeciwutleniającym może pomóc w leczeniu
chorób zwyrodnieniowych,
układu żołądkowo-jelitowego
i sercowo-naczyniowego.

Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności
(EFSA) stwierdził, że guma
akacjowa nie wykazuje
szkodliwego wpływu na
organizm i jest substancją bezpieczną, nawet przy
najwyższym dawkowaniu.
W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1333/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie
dodatków do żywności, nie
określono dopuszczalnego
dziennego spożycia gumy
arabskiej (ADI), gdyż nie stanowi zagrożenia dla zdrowia
i życia człowieka.
Marta Kowalska, Departament Jakości
Bio Planet S.A.
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl
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Oczyszczając się wodorem
W salonach kosmetycznych w ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się zabieg oczyszczania
wodorowego. Wbrew temu, co sądzi wiele osób, nie jest on przeznaczony tylko dla cer tłustych i
problematycznych. To fakt, że świetnie oczyszcza skórę, ale również pozwala pozbyć się nadmiaru
wolnych rodników. To właśnie one przyczyniają się do przedwczesnego starzenia się skóry.
Co ciekawe, tę podstawową część zabiegu można wykonać nawet u kobiet w ciąży.
Jednak w wielu gabinetach
na samym oczyszczeniu skóry
aktywnym wodorem się nie
kończy. Zabieg ten świetnie
przygotowuje do dalszych
etapów pielęgnacji.
Zależnie od potrzeb – czy
jest to nawilżenie czy potrzeba
napięcia, można wprowadzić odpowiednie sera oraz

ampułki. Te z kolei mają bogate składy, np. dla lepszego
nawilżenia będzie to arginina czy kwas hialuronowy.
Urządzenia z oczyszczaniem
wodorowym mają w sobie
również inne głowice. Może
to być głowica rozpylająca
ampułkę na skórze. Kolejnym
elementem są mikroprądy,
aby przewodzenie było odpowiednie, klientka trzyma w
ręku końcówkę przewodzącą,

a składniki aktywne zawarte
w preparatach zostają wprowadzone w głąb skóry.
Następne elementy urządzenia służą stymulacji kolagenu.
Wedle potrzeb można użyć
jednej z trzech głowic. Większej w kształcie wałeczka wykonując przyjemny masaż lub
mniejszej, bardziej precyzyjnej.
Dzięki nim możemy dokładnie
dotrzeć w okolice kurzych łapek czy lwiej zmarszczki.

Oczywistą częścią każdego zabiegu w gabinecie
kosmetycznym jest zastosowanie odpowiedniej maski:
napinającej z wyciągami z
ziół, regulującą wytwarzanie
sebum…
Praktycznie na koniec tak
rozbudowanego zabiegu
mamy jeszcze dwie głowice.
Rozgrzewająca z naturalnym
jadeitem lub chłodząca, jeśli
skóra potrzebuje wyciszenia.

Wedle potrzeb można
użyć jednej z trzech
głowic – większej w
kształcie wałeczka
wykonując przyjemny
masaż lub mniejszej,
bardziej precyzyjnej
Po wykonaniu wszystkich
procedur z zastosowaniem

urządzenia zostaje nałożony
odpowiedni krem z filtrem.
Nic dziwnego, że zabieg ten
cieszy się dużą popularnością,
gdyż najważniejsza jego część
– oczyszczanie wodorowe
może być wykonane na praktycznie każdym rodzaju skóry,
również u kobiet w ciąży.
Zależnie od danego gabinetu zabieg można wzbogacać o
kolejne etapy pielęgnacji.
Barbara Krause-Maniowska

REKLAMA

Fot. użyczone (Studio8)

» Zabieg oczyszczania wodorem świetnie przygotowuje do dalszych etapów pielęgnacji

28

stREfa RoZRyWkI

WIESZ CO | NR 15/21.6.2022 r.

STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

Poziomo:
6 - ogół członków jakiejś grupy lub zespołu
7 - stan chorobowy tkanki wywołany
zakażeniem lub urazem
9 - cienka, długa i wiotka gałązka drzewa
lub krzewu
12 - grupa planet, gwiazd i materii
międzygwiezdnej, obracająca się
wokół centrum
13 - osoba wpływająca łagodząco na
stosunki w grupie
15 - wykrywanie podziemnych źródeł wody
i złóż minerałów za pomocą różdżki
16 - ogół biskupów danego kraju lub danej
prowincji kościelnej
18 - pierwotniak o zmiennym kształcie
Pionowo:
1 - słowo lub wyrażenie użyte zastępczo w
celu złagodzenia wyrażeń nieprzyzwoitych
2 - nagły, silny ból głowy, połączony często
z mdłościami i zaburzeniami wzroku
3 - stanowisko obronne
4 - kompozycja figuralna lub
ornamentalna z barwnych szkieł
okiennych
5 - wydzielone miejsce w jakimś
meblu do przechowywania trunków
8 - wyraźne zaznaczanie się różnic
między jakimiś pojęciami, poglądami
10 - człowiek niekompetentny
w jakiejś dziedzinie
11 - kierunek w literaturze i sztuce
przełomu XIX i XX w
14 - nadający się do użytku lub
spożycia zgodnie z żydowskimi
przepisami religijnymi
17 - zakres częstotliwości przesyłania
określonych sygnałów lub fal

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
4 - substancja odkładająca się
w narządach i tkankach żywych
organizmów – złóg
6 - największe współcześnie żyjące zwierzę mięsożerne – kaszalot
12 - ograniczenie lub likwidacja potencjału militarnego na
określonym terytorium – demilitaryzacja
13 - szlachcic polski hołdujący
dawnym obyczajom i poglądom – sarmata
15 - zwierzę kopalne podobne
do słonia – mastodont
18 - majątek odziedziczony po
ojcu lub należący od wielu lat
do jednej rodziny – ojcowizna
Pionowo:
1 - przegrana wojna, bitwa lub
rywalizacja – klęska
2 - gęsta mgła z dymem i spalinami – smog
3 - potoczna nazwa partyzanta
w słowiańskich krajach bałkańskich – czetnik

5 - urządzenie do zamykania
otworów i regulowania przepływu gazu przez przewody
- wentyl
7 - pokarm bogów zapewniający im wieczną młodość
– ambrozja
8 - męski głos pośredni między
tenorem a basem – baryton
9 - muzyk grający zarobkowo
w lokalach rozrywkowych, na
weselach - klezmer
10 - regionalna odmiana języka
– dialekt
11 - ssak drapieżny z rodziny
łasicowatych, objęty ścisłą
ochroną w całej Polsce - gronostaj
14 - powierzchnia ziemi uprawnej – areał
16 - gończy pies myśliwski o
długich uszach i czarnej, podpalanej sierści – ogar
17 - baśniowa postać przebywająca w morzach, jeziorach i
rzekach – wodnik
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trzy drużyny. Zwycięzcy każdej
z trzech grup następnie walczą na neutralnym terenie w
tzw. Turnieju Mistrzyń, gdzie
TYLKO najlepsza drużyna
może cieszyć się z awansu.
Trudno o bardziej śliską, wyboistą i pełną przeszkód drogę
do realizacji marzeń.

»»Na razie ciągle drudzy, ale i u nas w końcu
wystrzelą szampany. Jesteśmy pewni!

Fot. Alfred Frater

Górnicy byli charakterni i nieustępliwi,
ale zabrakło im finałowego zwycięstwa,
niczym Adama Miauczyńskiego, bohatera
filmu „Nic śmiesznego”, naszych prześladuje drugie miejsce

Nasi drudzy, sukces cudzy
Koszykarski Górnik Trans.eu Wałbrzych został zmuszony odłożyć marzenia o powrocie do ekstraklasy na przyszłość. Podsumowujemy burzliwy sezon 2021/22 i
staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy biało-niebiescy nas bardziej uwiedli, czy
raczej nieco zawiedli.

„Zwycięstwo należy do najbardziej nieustępliwych” – to
hasło widnieje nad kortem
centralnym im. Philippe’a Chatriera w Paryżu. To właśnie
tam po drugi wielkoszlemowy
tytuł sięgnęła Iga Świątek,
która do nieustępliwości dołożyła kapitalne przygotowanie
i technikę użytkową. Ale dziś
nie o tenisie ziemnym, choć
ten za sprawą przebojowej
21-latki wydaje się rozpalać
coraz więcej polskich kibiców.
Opadł kurz po koszykarskim
finale Suzuki 1 Ligi. Górnicy
byli charakterni i nieustępliwi,
ale zabrakło im finałowego
zwycięstwa. Po końcowej
syrenie bez entuzjazmu od-

bierali srebrne medale, a kapitan Bartłomiej Ratajczak
bez przekonania chwycił za
puchar pocieszenia. Niczym
Adama Miauczyńskiego, bohatera filmu „Nic śmiesznego”, Górników prześladuje
drugie miejsce. Przed rokiem
było przecież podobnie, w
2007 biało-niebiescy także
zakończyli zmagania w 1 lidze
na drugim stopniu podium.
Tytuł wicemistrza przestaje
jednak być osiągnięciem, a
staje się przypiętą łatką.
Cofnijmy się do 2007 roku.
Wałbrzyszanie w cudownych
okolicznościach odwrócili półfinałową serię ze Sportino
Inowrocław i weszli do finału

rywalizacji o ekstraklasę. Tam
ulegli Basketowi Kwidzyn,
ale drugie miejsce nie miało
w sobie nic z porażki i niepowodzenia. Dziś wspominamy
tamten zespół jako kultowy, przywracający wreszcie
miastu miejsce w elicie po
dwunastu latach oczekiwania.
Ekipa Górnika z rozgrywek
2021/22 także finiszowała
na drugiej lokacie, ale znacznie szybciej będzie skazana
na zapomnienie. Dziś tytuł
wicemistrza 1 ligi nie jest nobilitacją, ponieważ nie gwarantuje gry wyżej. A zespół
Radosława Czerniaka z 2007
roku i ten Łukasza „Czarnego”
Grudniewskiego z 2022 łączy

przecież także druga pozycja
po sezonie zasadniczym i
wyszarpany triumf w pięciomeczowej batalii półfinałowej
(ci historyczni ze wspomnianym Sportino, ci współcześni
z Kotwicą Kołobrzeg). Pod
Chełmcem ostatnie koszykarskie rozwiązania wywołują
poczucie niesprawiedliwości
i niespełnienia. Wspomniany
wyżej Miauczyński mawiał,
że nawet gdy był pierwszy,
to czuł się jakby był drugi.
Podobnie sprawa miała się
z Górnikiem dwa lata temu,
podczas przerwanego przez
pandemię sezonu. Nasi dotarli
na szczyt, otrzymali złote krążki, ale pozbawieni promocji na

salony mieli prawo poczuć się
przegrani, czyli... drudzy.
W Suzuki 1 lidze dziś szalenie trudno się wspinać. Grało
siedemnaście ekip, spadły aż
trzy, ale awansowała tylko
jedna. JEDNA. To wszystko.
Żadnych baraży czy drugich
szans. Energa Basket Liga stawia mury i dorzuca regulaminową fosę, dając tym po właściwej stronie złudne poczucie
wyjątkowości. Jak się okazuje,
salonowych lig pod złotym żyrandolem jest w Polsce więcej.
Wystarczy zajrzeć na zaplecze
PGNiG Superligi Kobiet. O grę
w najważniejszych w kraju
rozgrywkach piłki ręcznej w 1
lidze rywalizują aż trzydzieści

W Wałbrzychu mają po
dziurki w nosie drugich lokat, ale są „zaplecza”, gdzie
srebrne medale doprowadzają
wręcz do ekstazy. Zajrzyjmy
choćby do piłkarskiej Fortuny 1 Ligi. Wicemistrzem w
tym sezonie został Widzew
Łódź. Podobnie jak Górnik.
W ostatniej dekadzie Widzew
miewał problemy finansowo-organizacyjne. Podobnie jak
Górnik. Widzew to niewątpliwie wielkie tradycje i rzesza
kibiców. Zachowując proporcje – podobnie jak Górnik.
Teraz we wschodniej części
Łodzi świętują, bo srebro to
przepustka do lepszego sportowego świata. W Wałbrzychu „dwójka” to tylko liczba.
Jeszcze raz przenieśmy się
na paryski kort i spójrzmy
na dumne litery pomiędzy
rzędami trybun. A gdyby
nieustępliwość zastąpić tam
cierpliwością? Nie wiem, jak
taka kosmetyka słowna działałaby na tenisistów, ale może
mieć zbawienny wpływ na
pierwszoligowych koszykarzy.
Tutaj na zwycięstwo czasami
trzeba poczekać. Sokół Łańcut
w tym roku wzniósł do góry
puchar po raz pierwszy, ale
przez sześć ostatnich lat był
w najlepszej czwórce. W ciągu
osiemnastu lat spędzonych
na zapleczu grał wcześniej w
finale dwukrotnie. Wtedy nie
wyszło, ale teraz przyszedł
czas na celebrację. Uzbrójmy
się w cierpliwość, opakujmy w
wiarę. U nas także, prędzej czy
później, wystrzeli szampan.
Dominik Hołda
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Fot. Dominik Hołda

»»Ekipa Bad Company z Bartłomiejem Ratajczakiem w składzie
nie pozwoliła przyjezdnym na zdobycie swojego terenu

Ku chwale koszykówki
Turniej koszykówki ulicznej „Alkatraz 2K22 – basket w rytmie hip-hopu” rozgrzał
kibiców do czerwoności. Licznie zgromadzona publiczność oglądała interesujące
zawody, organizowane cyklicznie i z coraz większym rozmachem.

Niewiele jest tak wyjątkowo położonych boisk w Polsce. Asfaltowa nawierzchnia
tego w centrum Wałbrzycha
z trzech stron otoczona jest
kamienicami. Z czwartej murem i wąskim przesmykiem,
pozwalającym na dotarcie na
miejsce. Wspomniane kamienice w większości czekają na
lifting, mury „zdobią” amatorskie graffiti, gdzieniegdzie
z nierównego asfaltu wyrasta
trawa. To boisko wydaje się
zamknięte na świat, do którego potoczna nazwa „Alkatraz”
pasuje jak ulał. Specyficzna
to okolica. Surowa, trochę
siermiężna, gdzie czas nieco
przyhamował. Serio, kto jeszcze gra na niebezpiecznym asfalcie, gdy wszędzie kuszą nas
tartanowe, nowoczesne place
do gry? Na tym jednak polega
kult tego miejsca. Alkatraz jest
trochę jak wałbrzyska tkanka
miejska. Identyfikuje się z

dziejami miasta, przytula się
do jego historii. Przypomina
o niełatwej, robotniczej tożsamości. Na przestarzałym,
asfaltowym boisku można
łatwo zrobić sobie krzywdę,
tak jak w przeciągu ułamka
sekundy można było ucierpieć
podczas pracy w kopalni.
Od 2003 roku Alkatraz, w
swoich surowych warunkach

wychowując kolejne pokolenia miłośników basketu, jest
gospodarzem turnieju streetballa. To odmiana koszykówki
dla charakternych, gdzie gra
się twardo, nieustępliwie,
w pocie czoła. Powiedzenie
„moje boisko, moje zasady”
pasuje jak ulał. Tamtejsza ekipa Bad Company nie pozwala
przyjezdnym na zdobycie ich

»»Jedną z gwiazd turnieju był Marcin Sroka

terenu. Podobnie było w tym
roku, gdy zespół w składzie
Rafał Glapiński, Rafał Wojciechowski, Mateusz Myślak,
Adam Adranowicz, Bartomiej
Ratajczak, Adrian Stochmiałek
i Maciej Łabiak wygrała całe
zawody. W finale pokonali PG
Crew, czyli ambitną drużynę z
Piławy Górnej, gdzie też streetball ma się bardzo dobrze
(turniej „Na Metalowych”).
W Alkatraz 2K22 oglądaliśmy
w sumie 14 ekip, również z
Wrocławia, Warszawy, Dzierżoniowa, Kościana, Żar, Góry
czy odległego Rzeszowa. Na
asfaltowym boisku mieszały się pokolenia i style gry.
Prawdziwy koszykarski tygiel.
Jedni kapitalnie panowali nad
piłką, popisując się sztuczkami, inni trafiali seryjnie za trzy,
jeszcze inni zaimponowali
przyśpieszeniem, a ci najwyżsi
upychali się pod obręczą, korzystając ze swojej fizyczności.

W różnorodności odnaleźliśmy jedność, polegającą na
identycznym oddaniu pasji do
koszykówki.

To odmiana koszykówki dla charakternych, gdzie gra się
twardo, nieustępliwie,
w pocie czoła, a powiedzenie „moje boisko, moje zasady”
pasuje jak ulał
Na boisku, należącym na
co dzień do Zespołu Szkół
Politechnicznych „Energetyk”,
nie zabrakło znanych postaci.
Pojawili się pierwszoligowcy
w postaciach Mateusza Szczypińskiego z Sokoła Łańcut, Michała Jędrzejowskiego z WKK
Wrocław, Piotra Wielocha z
GKS-u Tychy. Grali także drugoligowcy, byli zawodowcy,
ale i amatorzy. Najgłośniej-

szym nazwiskiem był Marcin
Sroka, były reprezentant Polski
5x5 i 3x3, brązowy medalista mistrzostw świata w tej
drugiej odmianie, medalista
mistrzostw Polski 5x5, uczestnik prestiżowych rozgrywek
Euroligi. W składach drużyn
dało się dostrzec byłych koszykarzy Górnika, tych młodszych
(Łukasz Makarczuk, Kuba Niziński, Mateusz Stankiewicz),
ale i tych, którzy buty zawiesili już na kołku (wspomniani
Łabiak, Stochmiałek, Myślak).
Na trybunach z kolei ujrzeliśmy graczy niezwiązanych
już z Wałbrzychem, ale jakże
ważnych dla historii Górnika
(Michał Sterenga, Michał Saran). W przerwie zgromadzeni
mogli posłuchać występującego gościnnie Nullizmatyka,
rodowitego wałbrzyszanina, rapera o ogólnokrajowej
sławie. Po jego występie w
centrum uwagi znalazł się
prezydent miasta, Roman
Szełemej, nagradzający koszykarzy na wózkach Górnika,
brązowych medalistów ostatnich mistrzostw kraju.
Impreza od lat przyciąga
pasjonatów basketu, ale także
nie przestaje się rozwijać. Posiłki i napoje dla zawodników
oraz muzyka zapewniona
przez DJ-a stały się standardem, ale w tym roku pojawiły
się przenośne trybuny, wyższe
nagrody pieniężne, strefa dla
dzieci i transmisja na żywo
w internecie. Po dziesięciu
latach powrócił także konkurs
wsadów, który niezmiennie
rozbudza największe emocje
i rozpala najwięcej zmysłów.
Sześciu uczestników skakało
wysoko, prezentując wysoki
poziom. Dopisała także pogoda. Niesamowity skwar
nie ułatwiał gry zawodnikom,
ale nie przeszkadzał kibicom.
Ci obserwowali poczynania
graczy na rozgrzanym asfalcie,
ale także odkurzali znajomości, miło spędzali czas na
rozmowach i… plotkowali
o ligowych transferach. Impreza, która miała miejsce
18 czerwca w sobotę, trwała
przez cały dzień, od 10:00 do
21:00. Nawet największy fan
basketu tak sytą dawką swojej
ulubionej dyscypliny sportu
musiał czuć się usatysfakcjonowany.
Dominik Hołda
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Pasjonujące
historie wspiera

Pożyczki bez wychodzenia
z domu

do 15 000 zł!

Zeskanuj kod
i pobierz
bezpłatną
aplikację
eFines

Grażyna Kulesza-Szypulska

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

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

Dziś dwa wstępy. Pierwszy dotyczy mam, tych z naszego
podwórka. Większość nie pracowała. Nie, nie dlatego, że im się
nie chciało lub mężowie zarabiali tyle, żeby rodzina opływała w
luksusy. Tym, by rozstrzygnąć problem niepracujących mam, niech
się zajmą historycy. W końcu oni wiedzą najlepiej, co się dawno
temu w Wałbrzychu działo. Mówiono jedynie, że ówczesna rodzina powiela schemat przedwojenny – kobieta do garów i dzieci,
facet do roboty. I był drugi wariant bezrobocia wśród pań – w
Wałbrzychu nie ma pracy dla kobiet, bo Wałbrzych przemysłem
górniczym stoi. Słowem, mówiono, że jest koszmarnie.
Czasami jednak któraś z mam dorabiała do skromnej pensji
męża – takiego na przykład urzędnika z ADM-u. Na przykład
szyła. Na naszym podwórku były trzy panie, które zajmowały się
szyciem na miarę, czyli na zamówienie. Innych pań oczywiście.
I to najczęściej z najbliższej okolicy. Krawcowe miały wielki
skarb. Szmatki.
W owym czasie wśród oddziału przedszkolnego i wczesnoszkolnego panowała moda na szycie ubrań lalkom. Małe,
plastikowe, gołe laleczki nosiłyśmy w pudełku po butach, do
którego zbierałyśmy dostępne nam kawałki tkanin. A nie była to
prosta sprawa. Wówczas ekologia stała na wysokim poziomie.
Ubrania, z których wyrastaliśmy, przechodziły na młodsze
rodzeństwo lub wysyłane były paczką do rodzin posiadających
małolaty młodsze od nas. Sami też otrzymywaliśmy takie paczki.

» Budynek przy dawnej kopalni „Wałbrzych” (Chrobry), w którym pracował tata Grażyny – stan na 2008 rok

Ile to było radochy, jak dostawaliśmy „nowe” ciuchy! Tej ciotka z
Krakowa przysłała sukienkę w groszki, tamtej ciocia ze Szczecina
– bluzkę z bufiastymi rękawami, ktoś dostał ortalionowy płaszcz
prosto z Mazur. Przy okazji uczyliśmy się również geografii Polski
w sposób naturalny.
Jeśli natomiast ciuch się porwał, przetarł i praktycznie na
grzbiet się nie nadawał, przerabiano go na ścierę do podłogi,
ściereczkę do kurzu lub mycia mebli. Bo wtedy większość ciuchów była z tkanin naturalnych, jak taka bawełna na przykład.

Fot. użyczone (archiwum autorki)

IX. Żuk

Wszystko to nazywało się „oszczędnością”. W każdym razie
pozyskanie szmatek na ubranka dla lalki w wyniku segregacji
śmieciowej było trudne. Pozostały panie krawcowe, którym
zostawały skrawki materiału z szytych kreacji. Przekazywano
je nam.
W pewnym momencie pań szyjących namnożyło się. Z więcej
niż trzech okien rozlegał się turkot maszyny do szycia. I to nie
takiej zwykłej, napędzanej nogą. To były maszyny wielofunkcyjne elektryczne.
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Pasjonujące
historie wspiera
Sąsiadki zabrały się na serio za pracę zarobkową. Zainwestowały w sprzęt i zgłaszały się do Zakładu Pracy Nakładczej, który
mieścił się przy ulicy Słowackiego 22. Stamtąd otrzymywały
pokrojony w odpowiednie kawałki materiał. Rola krawcowej
polegała na zszyciu owych kawałków w całość. Praca ta nazywała się potocznie chałupnictwem.

Czasami jednak któraś z mam
dorabiała do skromnej pensji
męża – takiego na przykład
urzędnika z ADM-u – i na przykład
szyła
Wykwalifikowana krawcowa otrzymywała do zszycia bluzki,
sukienki, spodnie itd. Niewykwalifikowana – prześcieradła
i obrusy, co to tylko puścić pod maszynę i praktycznie sama
szyje. Grupa średniozaawansowana szyła poszwy i poszewki
wykonując maszynowo dziurki do guzików i wszywając za
pomocą maszyny owe guziki. Niestety, z tego szycia szmatek
nie było. Były za to całkiem niezłe zarobki i staż pracy liczony
do emerytury. Kiedy krawcowa zszyła, co miała zszyć, odnosiła
to na Słowackiego, skąd brała nową partię pokrojonych tkanin.
I wówczas czasami wyprosiła szmatki dla córki.
Taką krawcową była mama Marysi. Co pewien czas pakowała
uszyte rzeczy w torby i z pomocą córki zanosiła je do miejsca
odbioru i pobrania. Marysia skończyła właśnie piątą klasę
podstawówki i niebezpiecznie zbliżała się do wieku i wyglądu
„lolitki”. Oczywiście nikt powieści Nabokova nie czytał i pojęcia
określającego dziewczynę w tym wieku nie znał.
Poniższą historię opowiedziała nam oczywiście Marysia. Nie
w krzakach, bo były zajęte, ale na lichej dwudeskowej ławeczce
naprzeciwko moich okien.
Marysia z mamą dotaszczyła uszyte ubrania do siedziby zakładu. Mama weszła do środka, a nasza koleżanka stanęła przed

» Kiedyś była Kopalnia „Bolesław Chrobry”...
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wystawą. To był sklep zwany „Jubilerem”. Kto nie jest kobietą,
nie zrozumie, ile drgnień serca i marzeń rozbudza oglądanie
wystawy u „Jubilera”… Złote kolczyki – bogactwo… złoty
pierścionek z czerwonym oczkiem nie ma nic wspólnego ze
straganem pierwszomajowym… naszyjniki, bransolety, broszki i
złote, i srebrne, i kolorowe…. i obrączki… Ach, czy ktoś kiedyś
wsunie na palec taki pierścionek, a potem przed ołtarzem w
białym kościółku nałoży obrączkę i przyrzeknie
„Miłość, szacunek
i posłuszeństwo bez granic.
Złamiesz choć jeden warunek
Już cała ugoda na nic.”*
Lolitka, po prostu lolitka…
- A panience to pewnie podobają się te błyskotki? – usłyszała
nagle Marysia za plecami.
Stał za nią facet. Stary, bo po trzydziestce. Miał czarne włosy
i brakowało mu „dwójki” z przodu. Jak się uśmiechał, to zionął
pustką w tym miejscu.
- Każda panienka chciałaby mieć taki pierścionek, prawda? I
jeszcze żeby ukochany mężczyzna założył go na palec.
Jasnowidz, czy co? – przemknęło Marysi przez myśl. Nadal
jednak milczała.
- A może ja mógłbym być tym jedynym…Chciałbym takiej
panience ofiarować podarunek…
- A pan kto? – zapytała wreszcie Marysia.
- Taki sobie przechodzień. Szedłem ulicą i widzę, piękna
samotna panienka stoi przed wystawą. Myślę sobie, podejdę,
nawiążę znajomość, zaproszę na przejażdżkę…
I w tym momencie facet popełnił najgorszy z możliwych
błędów.
A teraz będzie wstęp drugi i wyjaśnienie, co oznaczało słowo
„przejażdżka”. Było to jedno z najkoszmarniejszych słów mojego
dzieciństwa. Bo w czasie mojego dzieciństwa ziścił się koszmar
Czerwonego Kapturka.
Zamiast wilka w lesie, po polskich wsiach i miasteczkach
grasowała „Czarna wołga”, ta, która przód miała jak zęby rekina
i wywodziła się wprost z ówczesnego Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich. W „wołdze” siedzieli podejrzani, niezidentyfikowani ludzie i porywali dzieci, by spuścić z nich krew,
wyciąć wątrobę, serce, nerki i przekazać to… no właśnie…
Gdzie? Chyba nigdy się tego nie dowiedziałam. Właściciele tych,
ponoć całkiem niezłych aut, mieli przerąbane, bo gdziekolwiek
się nie pojawili, od razu posądzano ich o niecne czyny. Rodzice
nie kazali nam rozmawiać z obcymi, a już broń boże i partio,
wsiadać do obcych aut. Jeśli ktoś obcy proponował dziecku
przejażdżkę, to na pewno gdzieś zaparkował „czarną wołgę” i
porwie małolata, by zdobyć jego krew.
O tym wszystkim Marysia oczywiście wiedziała.
- Na przejażdżkę pan mówi… A czym? – zapytała, by zyskać na
czasie. Może mama wyjdzie z torbami pełnymi pokrojonych tkanin?
- A tym – facet pokazał stojącego w pobliżu „Żuka” z zabrudzoną pomarańczową plandeką.
- A gdzie mielibyśmy jechać?
- Może do tatusia…
- Do pana tatusia?
- Nie, do twojego.
Nieznajomy dotknął ramienia Marysi. Ta, nie oglądając się za
siebie, wskoczyła do sklepu.
- Co się dziecko stało? – zaniepokoiła się ekspedientka.
- A nic, nic, tak sobie biegłam i się zdyszałam – wydusiła z
siebie wstrząśnięta i zmieszana dziewczyna. Zerknęła na drzwi.
Trzydziestolatek nie wszedł za nią. Była bezpieczna. W sklepie
próbowała skupić się na błyskotkach, ale ciągle zerkała na ulicę.
„Jubilera” opuściła dopiero wówczas, kiedy zobaczyła mamę
rozglądającą się za córką.
- Gdzie ty się podziewasz! Już myślałam, że „czarna wołga”
cię porwała. Bierz tę torbę – podała jej ciężką torbę z przyszłymi
bluzkami.
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» Grażynka Kulesza z bratem i stryjem na placu
Skarżyńskiego, sierpień 1964 roku

- A może to nie „wołga” porywa, tylko „żuk”.
- Jaki „żuk”, „żukiem” to ludzie do roboty jeżdżą.
- A może on tylko tak gadał, że „żuk”, może miał gdzie zaparkowaną tę „wołgę” – snuliśmy domysły po opowieści Marysi.
- Może postawił ją przy postoju obok PDT-u… - zasugerował
Stasiek.

Zamiast wilka w lesie, po
polskich wsiach i miasteczkach
grasowała czarna wołga, ta,
która przód miała jak zęby
rekina i wywodziła się wprost z
ówczesnego ZSRR
- A może miał ją w tym „żuku”? - włączyła się do rozmowy
Luśka,
- Co ty, głupia! „Wołga” nie zmieści się do „żuka” – puknął
się w głowę Marek.
Co by nie było, jakby nie patrzeć, z której strony nie rozkminiać, Marysia z całego naszego podwórka jako jedyna otarła
się o legendę wszech czasów.
- A może trzeba było się dać porwać? Powiedziałabyś, co
porywacze robią…
- Luśka, jaka ty głupia jesteś! – ryknęliśmy prawie chórem.
- Gdyby dała się porwać, to by krew spuścili, wycięli wątrobę
i serce, a resztę wyrzucili do Pełcznicy. Tyle byśmy ją widzieli –
podsumował rozmowę Stasiek.
W całej historii z „czarną wołgą” najdziwniejsze było to,
że nikt z nas nigdy nie zetknął się, już nie mówię, że z ofiarą
przestępstwa, ale nawet z jej bliskimi… A przecież święcie i
mocno wierzyliśmy w auto siejące śmierć. Było ono bardziej
realne i koszmarne niż pedofil z „żukiem”, który prawdopodobnie nagabywał Marysię w samo południe w samym centrum
dużego miasta…
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X. Noga
Był listopad. Chodziłam do pierwszej klasy podstawówki,
co oznaczało przekroczenie bariery wiekowej pozwalającej na
znacznie więcej niż jeszcze w lipcu. Dumnie nosiłam fartuch z
tarczą i tekturowy tornister. Tuż po Święcie Zmarłych dotarła do
nas paczka z ciuchami od ciotki posiadającej dwie starsze ode
mnie córki. Ciotkę widziałam raz w życiu, ale bardzo ją kochałam. Mama mówiła, że dobrze się jej powodzi, bo ma męża
w wojsku i mieszka w Warszawie. Ubrania, które przysyłała,
pachniały wielkim światem i były w świetnym stanie. Do tego
ciotka zawsze coś dorzucała. A to czekoladę dla dzieci, a to
jakieś zabawki, które w jej domu nie uległy zniszczeniu, a to
jakąś niespodziankę.
Tym razem były to łyżwy. Prawdziwe. Metalowe. Ostre. Łyżwy – marzenie. Łyżwy, o których nawet nie śniłam po nocach,
bo nie przypuszczałam, że takie cuda trafią na moje nogi. Do
łyżew dołączona była kartka „Buty niestety uległy zniszczeniu”.
Oznaczało to, że chcąc jeździć na łyżwach, trzeba zainwestować
w buty.

Leżąc trzy dni na szpitalnym
łóżku poznałam, co to basen,
odpowiadałam na liczne pytania
dotyczące mojej rodziny typu „a
gdzie pracuje twój tatuś”, „a co
robi mamusia”, „a dziadziuś, kim
jest dziadziuś?
Bo były to łyżwy samodzielne. Przyczepiane, wkręcane do
specjalnie przygotowanego obuwia. Takie obuwie kupowało
się w sklepie, następnie niosło do szewca na Świerczewskiego. Szewc w tylnej części robił dziurę i umieszczał specjalny
uchwyt, do którego wkręcało się łyżwę. To dopiero stanowiło
całość.
Gdy tylko spadł śnieg, całe podwórko wyjęło sanki z piwnic i
ruszyło na naszą górkę. Fajnie mieliśmy. Górka była akurat taka,
że można było się na niej rozpędzić i wylądować bezpiecznie
tuż przed garażem sąsiada z Sygietyńskiego. Nikt ruchem nie
kierował, a mimo to wiedzieliśmy, że trzeba szybko wstać z
sanek, przejść pod okna kamienicy i wrócić na górkę. Wszystko
oczywiście po to, by nie przeszkadzać innym zjeżdżającym. Ja
oczywiście korzystałam z legendarnych sanek, którymi tato
wiózł mamę na porodówkę. Ktoś miał sanki z oparciem. Komuś
kupiono nowe, bo stare w poprzednim sezonie rozpadły się na
wszystkie możliwe części, które posłużyły jako rozpałka pod
kuchnię. Żeby jeździć na łyżwach, trzeba było trochę poczekać,
zanim na naszym podwórkowym torze saneczkowym pojawi
się lód.
To był styczeń. Tato wrócił z pracy i oznajmił, że dziś pójdziemy
uczyć się jazdy na łyżwach. Nastąpiło uroczyste ubranie butów,
do których przykręcono łyżwy i ostrożnie, powoli w asyście taty
zeszłam na dwór. Oczywiście pierwsze kroki były kiepskie. Nie
potrafiłam utrzymać równowagi, co akurat dziwne nie było. Tato
podtrzymywał mnie za ramię. Szczerze mówiąc nie czułam się
komfortowo. Inni patrzyli. Niby taka duża jestem, chodzę już
do szkoły, a tu z tatusiem na łyżwach…
- Puść! – krzyknęłam w pewnym momencie będąc pewną, że
równowagę na ostrych krawędziach złapię. I to był mój siedmioletni błąd. I czterdziestoletni taty. Bo posłuchał dziecka. Puścił.
W ciągu ułamka sekund znalazłam się w pozycji parterowej
z prawą łyżwą zarzuconą na lewą nogę w okolicach kostki.

» Grażynka z tatą na tle polskiej „Syrenki” z rejestracją wałbrzyską XM – rok 1963

Zawyłam z bólu. Sprawa początkowo nie wyglądała dramatycznie. „Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz” – mówiło
przysłowie. Niestety, wszelkie moje próby wstania, a przede
wszystkim ustania na lewej nodze spełzły na niczym.
Tato wziął mnie na ręce i zaniósł do domu. Noga bolała.
Przez cały wieczór. W nocy też. O ranku nie wspomnę. Nie
poszłam do szkoły. Mama kazała mi moczyć kostkę w wodzie
z solą. Nic z tego. Przy każdym stąpnięciu wydawałam syk
węża. Trzeba było pomagać mi w dojściu do toalety. Kiedy
tato wrócił z pracy, podjęto decyzję – jedziemy na pogotowie. Rodzic wyszedł na skrzyżowanie Namysłowskiego
i Ogińskiego, złapał taksówkę, podjechał nią pod dom,
posadził mnie na tylne siedzenie i pojechaliśmy na ulicę
Czerwonego Krzyża ze skrętem w Chrobrego, gdzie mieściło się pogotowie ratunkowe. Lekarz obejrzał moją nogę.
Podotykał, powykręcał, kazał ruszać palcami. Stwierdził, że
to zwykły uraz na zwykłych łyżwach. Trzeba tylko ruszać,
moczyć, robić okłady i przejdzie.
Po kolejnych dwudziestu czterech godzinach nie przeszło.
Noga w kostce spuchła i wymiarem przypominała znajdujące
się u góry udo. Tato gotów był przysiąc, że na recepcie płynu
do okładów była pieczątka lekarza ginekologa.
- To może na to pogotowie trzeba jechać jeszcze raz… może
dziś dyżur ma jakiś ortopeda lub chirurg… - zasugerowała
mama.
- Nie. Może być jeszcze gorzej. Możemy trafić na dentystę.
Zrobimy coś innego… Wytrzymasz jeszcze jedną noc? – zwrócił
się z pytaniem do mnie.
- Chyba tak… - wyszeptałam.

- Dobrze, dzielna dziewczynka. Dziś pozwolimy obejrzeć ci
film w telewizji, żeby mniej bolało…- uśmiechnęła się dobrodusznie mama.
Wieczór spędziłam razem z rodzicami w łóżku. Tam zasnęłam….
Rano tato szybko pobiegł do pracy, równie szybko wrócił.
Zapakował mnie na rodzinne sanki i, jak ongiś mamę, tak teraz
mnie, pociągnął w stronę szpitala na Paderewskiego. Pod górkę
rzecz jasna.
- My do doktora S. – oznajmił przy wejściu – jesteśmy umówieni.
Portier strzegący wejścia wykonał telefon. Po chwili zjawił
się człowiek z wózkiem inwalidzkim. Sanki zostały w portierni,
a mnie zawieziono do pracowni rentgenowskiej. Po raz pierwszy w życiu miałam robione prześwietlenie. Następnie wraz z
wielkimi kliszami trafiliśmy na oddział zwany ortopedią. Tam
czekał już doktor S. Usłyszałam, że to skomplikowane złamanie.
Wyjaśniono mi przebieg leczenia, wraz z koniecznością kilkudniowego pobytu w szpitalu.
Nogę zapakowano mi w koszmarny gips, taki do samej du…
znaczy się pośladków. Na jeżdżącym łóżku zawieziono mnie do
sali. Leżało tam siedem pań, ja byłam ósma.
Oczywiście dziś, po latach, mogę się tylko domyślać, co myślały pacjentki w sali. Oto na oddział ortopedyczny trafiło dziecko,
podczas kiedy dziecko ma swój szpital dziecięcy w dzielnicy Gaj.
Koło tego dziecka kręciły się z największą troską pielęgniarki, a
nawet sam ordynator. Ciekawe, czy robiły zakłady, kim jest owe
dziecko czyli ja… Wnuczka doktora S.? Córka kuzynki doktora
S.? Nieślubne dziecko doktora S.? Prawda była zupełnie inna…

» Zaświadczenie babci o szczepieniu przeciw ospie w czasie trwania epidemii czarnej ospy we Wrocławiu w 1963 roku

KOSZMARY MEGO DZIECIŃSTWA

Pasjonujące
historie wspiera

Pożyczki bez wychodzenia
z domu

do 15 000 zł!

Otóż zarówno doktor S. jak i mój tato byli to działacze miejscowego klubu sportowego Górnik Wałbrzych. Tato działał w
sekcji piłki nożnej, pan doktor był lekarzem klubowym, czyli
udzielał wszelkich porad poza kolejnością poszkodowanym
sportowcom. Był chirurgiem – ortopedą, a to specjalizacja w
sporcie bardzo pożądana. Najzwyczajniej w świecie mój tato
zwrócił się do niego o pomoc dla swego dziecka. Ległam zatem w sali wraz z dorosłymi pacjentkami i zagipsowaną nogą.
Największym problemem była piżama. Szpital oczywiście dysponował swoimi, ale żadna nie przewidywała siedmiolatki. Dostarczono mi zatem własną. Tę w słoneczka. Najgorsze, że została
rozpruta, bo gips się nie mieścił. Biedne słoneczka płakały…

Na podwórku ludzie zjeżdżali na
sankach, jeździli na łyżwach, a ja
siedziałam w oknie i tęskniłam
Leżąc trzy dni na szpitalnym łóżku poznałam, co to basen,
odpowiadałam na liczne pytania dotyczące mojej rodziny typu
„A gdzie dziecko pracuje twój tatuś? A co robi mamusia? A
dziadziuś? Kim jest dziadziuś?”
Po trzech dniach zjawiła się mama. Ubrała mnie i zabrała do
domu. Rozpoczął się koszmar. Na podwórku ludzie zjeżdżali na
sankach, jeździli na łyżwach, a ja siedziałam w oknie i tęskniłam.
W związku z brakiem opieki nad bratem, na sanki chodziła z nim
mama. Zazdrościłam im. Z obrzydzeniem patrzyłam na łyżwy.
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» To był kiedyś prawdziwy tor saneczkowy... ulica Ogińskiego
14-22 (numery parzyste) stan na 2018 rok

Co drugi dzień przychodziły do mnie koleżanki z klasy. Przynosiły zeszyty, by pokazać, czego akurat nauczyły się na lekcjach
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w szkole. Mnie uczyła mama. Absolwentka zasadniczej szkoły
zawodowej dla dorosłych pokazywała mi litery, uczyła czytać
i liczyć. Czasami okazywało się, że w szkole jeszcze nie omawiano tekstu z elementarza, a ja już z mamą go „przerobiłam”.
Dotyczyło to także nauki liczenia i wykonywania tzw. „słupków”.
Ze szkolnych zajęć omijała mnie nauka nowych piosenek, bo
prace plastyczne też wykonywałam. Inne przedmioty? Innych
nie było…
Po sześciu tygodniach zdjęto mi długi, do samej du… gips i
nałożono kolejny, tym razem do kolana. Doktor S. kazał mi jeść
zmielone skorupki po jajkach, bo dużo wapnia mają i wzmacniają kości. Po kolejnych trzech tygodniach rozpoczęłam proces…
nie, nie rehabilitacji – dostosowania nogi do ponownego
rozruchu. Rodzice otrzymali wskazówki, jakie ćwiczenia mam
wykonywać. I chodzić. Chodzić. Chodzić. „Ruch najlepszym
przyjacielem człowieka” – orzekł lekarz sportowy.
Zaczęłam chodzić do szkoły. Najpierw z pomocą mamy. Po
czternastu tygodniach od fatalnego upadku podczas nauki jazdy
na łyżwach rozpoczęłam w miarę samodzielne życie.
Koszmarna zima skończyła się. Słońce zaczęło mocniej świecić, a na naszym torze saneczkowym pojawiły się strumyki. Rodzice zastanawiali się, co zrobić z łyżwami i nowymi butami…
Może młodszy brat?
- Nie! – wrzasnął małolat – nie chcę całej zimy spędzić przy
oknie!
Uraz rodzinny pozostał.
Nigdy nie nauczyłam się jeździć na łyżwach. Koszmarnych
łyżwach.
* Adam Mickiewicz „Pani Twardowska”
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