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Czy wiesz, że…
plac zabaw dla dzieci. Między budynkami teren podzielony był na ogródki pracownicze,
wśród nich zbudowano komórki, gołębniki
i chlewiki. W ramach rozrywki mieszkańcy
osiedla i pracownicy kopalni mogli korzystać z książęcego kasyna dla górników na
Wzgórzu Matyldy.
Rubryka powstaje we współpracy z
Biblioteką pod Atlantami
Red
Fot. użyczone („Instytucje dla dobra górników
Kopalń Książańskich Jego Wysokości,
Księcia von Pless w Wałbrzychu na Śląsku”,
Wałbrzych 2015)

Czytaj str. 12

Tylko u nas 32 strony!

No i co, że są wakacje
Nie to, że nie lubimy wypoczywać. Wręcz przeciwnie, lubimy i to jeszcze jak, ale mamy
też wielki szacunek do was Szanowni Czytelnicy, dlatego „wakacji” (czytajcie: przerwy)
u nas nie będzie. Przez cały lipiec i sierpień, co dwa tygodnie będziemy niezmiennie z
wami. Rozpieszczając nowymi treściami i dając do myślenia. W WieszCo nie robimy sobie pauzy.
Przyciskamy natomiast
jeszcze mocniej pedał gazu,
mając nadzieję, że w co drugi wtorek każdego z wakacyjnych miesięcy zaskoczymy
was nowymi wywiadami,
fascynującą historią, opowie-

ściami wręcz niespotykanymi
z życia ciekawych ludzi, a
także prześmiewczymi felietonami. Czyli jak zwykle. Nie
zabraknie stałych rubryk, tak
bardzo przez was lubianych
i wielu nowości. U nas nie

ma odgrzewanych kotletów.
Każdy kolejny numer dwutygodnika to świeżutka porcja
artykułów.
Przy okazji namawiamy
wszystkich do korespondowania z nami. I od razu

uprzedzamy po raz kolejny.
To, że nie odpisujemy na
wszystkie maile, nie oznacza, że ich nie czytamy. Do
każdej wiadomości zaglądamy. Bez wyjątku. Wnikliwie
czytamy i analizujemy, czy

temat jest warty podjęcia.
Nie wszystkie sygnały wykorzystujemy do napisania
artykułu. Dziękujemy jednak
za wszystkie maile, w których nie tylko sugerujecie,
o czym powinniśmy napisać,

ale dzielicie się też z nami
swoimi uwagami. A więc
piszcie do nas na dobrze
każdemu znany na adres:
redakcja@wieszco.pl.
Dziś oddajemy do waszych rąk kolejne wydanie WieszCo, w którym jak
zwykle mnóstwo fascynujących treści. W wersji papierowej znajdziecie gazetę
w jednym z 500 punktów
kolportażu na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Możecie też oczywiście
ściągnąć każdy numer, nie
tylko najnowszy, w formacie PDF. W tym celu musicie
odwiedzić naszą stronę
www.wieszco.pl. Wszystkie wydania ściągniecie za
darmo. Miłego czytania w
domowym zaciszu.
Redakcja
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Na niewielkim wzgórzu Matylda (obecna
ulica Beethovena), w pobliżu szybów kopalni węgla kamiennego Wałbrzych istniało
dawniej Osiedle Matylda? Wzniesiono je
dzięki subwencji Hochbergów, budowę
ukończono na początku XX wieku. Składało
się z jedenastu budynków mieszkalnych,
ustawionych w trzech rzędach, równolegle
do ulicy i liczyło 104 mieszkania, które
podłączone były do wodociągu. Na osiedlu
mieszkali górnicy pracujący w kopalniach
węgla kamiennego będących własnością
księcia Henryka XI Hochberga. Ciekawostką
jest fakt, że przy osiedlu powstał pierwszy

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

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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często, na co narzekają ludzie.
Ustalenie kto ją kosił i na
czyjej działce zalega, wcale
nie jest proste. Zarządcy terenów – gmina, spółdzielnie
– nie są chętni, żeby brać
odpowiedzialność na siebie.

» Takich „kopców” skoszonej i pozostawionej
trawy jest na Podzamczu wiele

pełna zgoda, tylko dlaczego
już tej skoszonej trawy miasto nie wywozi za często,
tylko pozwala, żeby zżółkła, a
nawet skisła? Okazuje się, że
gmina zmuszona jest wozić
odpady zielone do Ścinawki,

Ta dziwna trawa
Z pozoru temat błahy. Ot czytelnicy zwrócili się do nas, byśmy
znaleźli odpowiedź na pytanie, dlaczego zaraz po skoszeniu trawa
nie jest wywożona z terenów zielonych w Wałbrzychu, głównie z
osiedla Podzamcze. Tylko zalega przez wiele dni, schnie i „kisi się”
na przemian, a do tego śmierdzi niemiłosiernie. Im dłużej trwało
wyjaśnianie, tym częściej łapaliśmy się za głowę, aż w końcu zdębieliśmy.

Powiedzenie „diabeł tkwi
w szczegółach” pasuje tu
jak ulał. Najpierw jednak
korespondencja od dwojga
naszych czytelników. „Na terenie zielonym między żłobkiem, przedszkolem i domem
dziennego pobytu seniorów
na Podzamczu dwa tygodnie
temu pracownicy spółdzielni skosili trawę, po czym
zostawili ją do ukiszenia w

kilku miejscach. Smród niesamowity, jak z szamba. Po
naszych telefonach, zaczęli ją
zbierać na samochód. I co?
Po to, żeby z kilku miejsc ją
zabrać i zrzucić na betonowym kwadracie, który kiedyś
służył za planszę do gry w
warcaby, szachy, a teraz stał
się składowiskiem piasku,
skoszonej trawy i śmieci” – to
czytelniczka z ul. Grodzkiej.

» „Wisienka” na torcie, którą nikt się nie
przejmuje. Porzucona pralka w środku osiedla

„W niektórych miejscach osiedla widoki wołają o pomstę
do nieba. Dlaczego od razu
po skoszeniu trawa nie jest
wywożona z Podzamcza, tylko pozostawia się ją na długie dni? Chyba po to, żeby
zżółkła i wypaliła miejsca,
gdzie jest składowana, w
których dodatkowo robi się
istne gnojowisko” – to z kolei
nasz czytelnik z ul. Basztowej.
Pojechaliśmy we wskazane
miejsca. Widok? Faktycznie
dziwny. Kopce żółtej trawy,
gdzieniegdzie porozwiewanej
po okolicy. Wyczuwalny odór
„skiśniętego” urobku. Przy ul.
Basztowej dodatkowo natrafiliśmy na odpady zielone
przykryte starym dywanem.
Chyba, żeby wiatr nie rozniósł
ich po całym osiedlu. Przy
wspomnianym kwadracie,
obok żłobka i przedszkola
nasz wzrok przykuła mocno
zdezelowana pralka, a właściwie coś, co po niej zostało. Co ciekawe, na zdjęciu
od czytelniczki z 2 czerwca
błyszczała w słońcu ta sama

pralka, na którą natrafiliśmy
dwa tygodnie później, gdy
odwiedziliśmy rejon ul. Grodzkiej. Widać, że nikomu nie
przeszkadzają elektrośmieci
porzucone gdzie popadnie w
środku osiedla.
Ale wróćmy do tematu
skoszonej trawy, która nie
jest wywożona dostatecznie

- Po skoszeniu trawy od razu
ją grabimy, później musimy
jednak poczekać na podstawienie kontenerów, żeby ją
wywieźć, a że brakuje ich
na rynku, to trochę musimy
poczekać – informuje Lucyna
Podemska z SM Podzamcze.
Zamówienie kontenerów
to też koszt dla spółdzielni,
co chyba daje częściowo
odpowiedź, dlaczego trawa
zalega zbyt długo. Czy jednak nie można od razu jej
wywieźć? Chyba nie, bo… Miasto nie chce od nas przyjmować bezpłatnie urobku na
PSZOK, do czego jest zobowiązane – dodaje Podemska.
Jak to? Tak było od wiosny
do chwili, gdy zaczęliśmy
zajmować się tematem. W
końcu gmina dostrzegła problem i w końcu zezwoliła
zarządcom na zwożenie na
PSZOK odpadów zielonych.
Absolutnie nie przypisujemy sobie zasług. Po prostu tak się akurat złożyło.
Miejscy urzędnicy podkreślają przy okazji, że starają się
nie kosić trawy zbyt często.
Taki jest obecnie trend, głównie z powodu ocieplającego
się klimatu. Nieskoszona trawa jest bowiem jak gąbka
dla gleby, zatrzymując w niej
na dłużej wilgoć. Poza tym
poziom wód gruntowych jest
coraz niższy, a to wielki problem dla roślin. W porządku,

a nawet Polkowic, płacąc
za to bardzo słono! Więc
mamy aspekt ekonomiczny,
ale nie on jest najważniejszy.
Dokładniejsze wyjaśnienie
aż nas zmroziło. - Jeszcze w
2019 roku wystąpiliśmy do
urzędu marszałkowskiego
o wydanie pozwolenia na
przetwarzanie odpadów zielonych w naszej instalacji. Nie
otrzymaliśmy jeszcze zgody,
więc musimy wozić urobek
do innych zakładów, oddalonych od Wałbrzycha o 60, a
nawet 100 kilometrów – wyjaśnia Bogdan Stanek, prezes
MZUK sp. z o.o. Nie do wiary!
Miasto czeka jakieś 3 lata na
wydanie pozwolenia. Czy wy
to rozumiecie?! Bez stosownej zgody nie ma mowy, żeby
przerabiać odpady zielone
np. na kompost – służący
później do nawożenia gleby
– w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, postawionej przy
ul. Beethovena w Wałbrzychu
za grube unijne miliony.
W urzędzie marszałkowskim zapytaliśmy, dlaczego
miasto tak długo czeka na
pozwolenie, ale nie doczekaliśmy się odpowiedzi.
Skoszona trawa niech dalej sobie zalega, żółknie i
śmierdzi. Urzędnikom we
Wrocławiu ona przecież nie
przeszkadza.
Tomasz Piasecki
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Bez stosownej zgody nie ma mowy, żeby przerabiać odpady zielone w Wałbrzychu, a miasto
czeka na wydanie pozwolenia już prawie...
3 lata
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Usunęli barszcz Sosnowskiego
Każdego roku późną wiosną lub latem w naszym mieście
pojawiają się zgłoszenia dotyczące barszczu Sosnowskiego.
Występowanie tej rośliny nie omija naszych dzielnic, nawet
tych najbardziej zurbanizowanych.

Rys. Katarzyna Zalepa

Ostatnie zgłoszenie
wpłynęło od zaniepokojonych mieszkańców z dzielnicy Podzamcze o rosnącym barszczu Sosnowskie-

go przy ul. Hetmańskiej.
Funkcjonariusze straży
miejskiej potwierdzili to
zgłoszenie. Powiadomili
o tym fakcie właściciela

terenu, który niezwłocznie usunął niebezpieczną
roślinę.
Barszcz Sosnowskiego
to roślina zielna z rodziny
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selerowatych, pochodząca
z rejonu Kaukazu, osiąga wysokość od ok. 1,5
metra do nawet 4 metrów wysokości. Możemy go spotkać przy drogach, wzdłuż nasypów
kolejowych, wzdłuż rzek,
potoków, jezior, wzdłuż
rowów i w dolinach rzecznych, na obrzeżach łąk i
pól uprawnych, ale także

w ogrodach, parkach i
lasach. Bywa, że wyrasta
także w miastach, wśród
zabudowy mieszkaniowej.
Jest to niebezpieczna dla
zdrowia, parząca roślina,
która wydziela soki mające
właściwości drażniące, powodujące przede wszystkim
niebezpieczne oparzenia
skóry II i III stopnia.
SCB

Czy leży z nami pilot?
Wyobrażacie sobie festiwal w Opolu bez Maryli Rodowicz? Albo telewizyjny reportaż
w wakacje bez wstawek o paragonach grozy znad Bałtyku? A może widzicie oczami
wyobraźni wieczorne wydanie Wiadomości bez Danuty Holeckiej? Dobra, przyznajemy, akurat to ostatnie zabrzmiało jak pytanie o Kopernika w „Seksmisji”. To nie był
najlepszy przykład. Jak to, że od niedawna nie wszyscy widzowie mogą zarządzać
tym, co oglądają za pomocą pilotów, bo niektórych stacji po prostu nie mają. Ale czy
to powód do histerii?
Mamy wrażenie, że za kilka, no
może za kilkanaście lat, lepszym pomysłem na biznes od prowadzenia
komercyjnej telewizji w obecnym
kształcie, będzie otwarcie wypożyczalni
kaset wideo. Wcale nie żartujemy. I
puszczenie jakiegoś starego filmu,
typu „Czy leci z nami pilot”. Warto
czasem wrzucić na luz, wyjąć kij z
tyłka i dla odmóżdżenia pośmiać się z
prostych gagów, zamiast z marsową
miną zastanawiać się nad „spadającą
kroplą deszczu” w filmach Felliniego
lub Bergmana.
Dobra, ale zdecydowanie za daleko odbiegliśmy od tematu, nad
którym zamierzaliśmy się pochylić,
jak analitycy pochylają się co roku z

atencją nad oglądalnością Sylwestra
z Dwójką. Przez kilka ostatnich dni
trwała panika, napędzana medialnym
szczuciem, że miliony Polaków nie
mają w swoich telewizorach TVN i
Polsatu. I że nie mogą oglądać swojego ulubionego prezentera, który przez
wiele lat prowadził samochód, nie
mając uprawnień, a potem biedaczysko profilaktycznie poszło na badania
do szpitala. I nie mogą sobie włączyć
paździerzu w postaci powtórki teleturnieju „Idź na całość”, w którym
uczestnicy przebrani w dziwne stroje,
podejmowali ryzykowną decyzję czy
wymienić się nagrodą. A ich dylematy
śledziło część widzów w Polsce. Od
niedawna niektórzy z nich nie mogą

przypomnieć sobie tego błyskotliwego programu rozrywkowego, bo…
I tu bez zbędnych drwin czujemy
się zobligowani niczym Danuta Holecka, przed kamerami wieczornego
programu, do rzetelnego udzielenia
wyjaśnień w czym rzecz.
Od niedawna, gdzieś tak w około 2
milionach polskich domów, podobno
nie można oglądać niczego innego niż
kanałów TVP. Nie pytajcie o szczegóły,
bo równie dobrze moglibyście poprosić
nas o wyjaśnienie, czym są metafizyczne implikacje fizyki kwantowej.
Zmieniono właśnie standard nadawania telewizji naziemnej na taki ciut nowocześniejszy, pozwalający przesyłać
dużo więcej danych, zapewniając lep-

szy obraz i dźwięk. Ci, mający nowszy
telewizor lub korzystający z kablówek
lub anten satelitarnych, nie muszą
martwić się obsługą nowego systemu.
Znacznie gorzej jest u tych, posiadających stare odbiorniki i korzystających
z przesyłu telewizji naziemnej. Dotąd
mogli zrobić dwie rzeczy. Wymienić
telewizor lub dokupić tuner. Jeśli o tym
zapomnieli, zostali pozbawieni swoich
ulubionych stacji. Dlaczego? Ponieważ
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji zawnioskowało do
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
o przesunięcie niektórym terminu
przejścia na nowy standard. Zgadnijcie
komu pozwolono „poczekać” z przenosinami swoich kanałów. Bingo! Reszta

Fot. użyczone (SM Wałbrzych)
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stacji musiała zmienić się na lepsze,
ale nie TVP. Ta może z tym poczekać do
końca 2023 roku. Gdy to usłyszeliśmy,
poważniejsi od gości z UKE wydali
nam się uczestnicy programu „Domowe przedszkole”, odkrywający wraz
z krasnalem Hałabałą nowe miejsca
i poznający ciekawostki, intrygujące
młode rozumki.
Nie trzeba być wybitnym medioznawcą, żeby domyślić się, że część
osób nie przygotowała się na czas do
zmian i straciła możliwość oglądania
wszystkich stacji telewizyjnych. Pozostaje im dostęp do ograniczonej oferty
naziemnej (czytajcie: tylko do kanałów
TVP). Zapytacie i co w tym dziwnego?
Choćby to, że w przyszłym roku mamy
wybory samorządowe oraz parlamentarne i gdy kampania rozpocznie się na
dobre, pewna grupa duszyczek, jeśli
nie zmieni nic w odbiorze telewizji
naziemnej, zostanie skazana wyłącznie
na przekaz jednej telewizji, zamiast
wybierać między agitacją jednych a
demagogią drugich. Przyznacie, że
pytanie o Holecką wcale nie było takie
znów absurdalne. Jest jeszcze aspekt
ekonomiczny. Wiadomo, mniejszy
zasięg, to mniej reklamodawców dla
komercyjnych stacji, a to oznacza niższe wpływy. Wszystko idealnie pasuje
jak płaski klucz do zamka patentowego, mleko do płatków owsianych, czy
krawat do garnituru. Do tego dochodzi
ciekawa zależność, którą ktoś zdążył
już zbadać. Spadki takiej TV Puls na
przykład, to jednoczesny wzrost oglądalności innych naziemnych kanałów,
wciąż dostępnych w starym systemie.
Chyba wiecie jakich?
Można lamentować, że to niesprawiedliwe działania, pozbawiające
dużą część widzów telewizji naziemnej
dostępu do ulubionych kanałów i że
to mega dyskryminujące traktowanie
nadawców komercyjnych, ale co to obchodzi takiego Jacka Kurskiego. Który
nie dość, że dostaje kasę z państwa,
to jeszcze ma czas na dostosowanie
się do nowego systemu, do którego
inni musieli dopasować się teraz.
Bynajmniej nie wygląda on nam na
safandułowatego Leslie Nielsena z
filmu „Czy leci z nami pilot”. O ile
siwemu jegomościowi udawało się
momentami jako tako wychodzić z
opresji obronną ręką, aroganckiemu
Jackowi to się raczej nie zdarza nigdy.
Bezczelnie zawładnął dużą częścią
pilotów Polaków. Bez względu na to,
gdzie one leżą.
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Wakacyjne miesiące warto spędzić w Książu

Książ pełen atrakcji
W zamku i palmiarni przez cały lipiec i sierpień na turystów czeka masa atrakcji. Takich jak koncerty, wydarzenia dla rodzin z
dziećmi, warsztaty i zajęcia ruchowe oraz festiwale. W tym uwielbiany przez miłośników historii Letni Festiwal Tajemnic.
Ten ostatni to najważniejsze
wydarzenie tego lata, a tematem przewodnim będzie „Skok
na Zamek”.
- W dniach 30-31 lipca
przeniesiemy się do szpiegowskiego świata pełnego

nierozwiązanych zagadek. W
programie Letniego Festiwalu
Tajemnic znajdziemy pokazy
sił specjalnych, ekspozycję aut
z filmów akcji, wystawę „Genialne fałszerstwa i kradzieże”,
strefę dla dzieci „Mali agenci”,

ciekawie zapowiada się też
spotkanie ze słynnym oficerem
polskiego wywiadu Marianem
Zacharskim – opowiada Anna
Żabska, prezes Zamku Książ.
Ciekawym wydarzeniem
będzie „Weekend z jeździecką

nutą”, czyli atrakcje związane
ze znanym i lubianym przez
turystów międzynarodowym
konkursem tradycyjnego powożenia. W dniach 22-24
lipca będzie można wziąć
udział w kolacji degustacyjnej,
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zobaczyć niezwykłe powozy, a
także po raz pierwszy – husarię! W sobotę na Dziedzińcu
Honorowym odbędzie się
także pokaz mody inspirowanej jeździectwem i konkurs na
najpiękniejszy kapelusz.
W sierpniu na turystów czeka kolejna nowość: Rodzinny
Weekend Rycerski. Będzie
rodzinnie, wesoło i muzycznie. Podczas wydarzenia na
Dziedzińcu Honorowym powstanie wioska rycerska. A w
programie pokazy walk rycerskich, spotkanie z sokolnikiem,
podwieczorek u Hochbergów,
czyli obiad degustacyjny – tym
razem w wersji rodzinnej oraz
specjalna wyprawa na Stary
Książ, gdzie na uczestników
czekać będzie nie lada niespodzianka.
Co tego lata czeka natomiast na turystów w palmiarni? - W lipcu i sierpniu przygotowaliśmy zajęcia ruchowe
i artystyczne, które pozwolą
naszym turystom zrelaksować
się w otoczeniu zieleni. Na łonie natury będą prowadzone
zajęcia z jogi, malarstwa oraz
kurs podstaw tańca, prowadzony przez profesjonalnych
instruktorów – mówi Kamila Świerczyńska, kierownik
działu marketingu i sprzedaży
Zamku Książ.

Lipcowe poniedziałki to
znane wałbrzyszanom i mieszkańcom aglomeracji spotkania
z jogą na trawie. O godz.
18:00 zaczniemy w ogrodzie
wyciszające i relaksujące zajęcia, które nie są dodatkowo
biletowane, odbywają się w
ramach biletu wstępu.

Najważniejszym wydarzeniem tego lata
będzie Letni Festiwal
Tajemnic
W lipcu będziemy świętować kolejne urodziny lemurów. Bliźniaki Tytus i Olaf 22
lipca obchodzą urodziny, a
wraz z nimi cała ekipa palmiarni i… turyści. Gra terenowa Lemurlandia czeka, a
wraz z nią nagrody i świetna
zabawa.
Sierpniowe środy to Tańce w tropikach. Instruktorka
Agnieszka Waligóra porwie
was w ruch! Podstawy tańca solo, a przede wszystkim
mnóstwo endorfin – warto
to zobaczyć i przeżyć. Jagoda
Stączek to wałbrzyska ilustratorka i utalentowana artystka,
która w dwa letnie weekendy
poprowadzi warsztaty „Malowana Palmiarnia”.
SCB
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» Do obsługi połączeń z Wrocławia do Świdnicy w ramach pilotażu przewoźnik przeznaczy dwa specjalnie przygotowane wagony dla rowerów

7
Dla utrzymania rozkładowych
godzin odjazdu załadunek roweru do wagonu będzie odbywał
się na wyznaczonych stacjach z
pomocą drużyn konduktorskich.

Wagon pod specjalnym nadzorem
Kilka dni temu, dokładnie 2 lipca na kolejową trasę łączącą Świdnicę z Sobótką
i Wrocławiem wyjechał regularny pociąg Kolei Dolnośląskich. Co ważne, skład
wyposażony został w wagon rowerowy.
To pierwszy taki pociąg w kraju!
W sezonie letnim Koleje Dolnośląskie
będą wykorzystywać wagony pilotażowo na jednej trasie, a pociąg ma
kursować w każdy weekend aż do 3
września. Opłaty za przewóz roweru
są zbieżne z obecnym cennikiem,
niezależnie od liczby stacji, na których przewożony jest rower.
Pociąg rowerowy odjechał w zeszłą sobotę z Dworca Głównego

we Wrocławiu o 8:50 i z powrotem
ze stacji Świdnica Przedmieście o
15:58 (Sobótka Zachodnia przyjazd
16:15, odjazd 16:34 – przyp. red.).
Załadunek i rozładunek rowerów
prowadzony był wyłącznie na stacjach Wrocław Główny, Sobótka
Zachodnia i Świdnica Przedmieście.
I tak będzie co weekend przez całe
wakacje. –Rowerzystów, chcących
skorzystać z przejazdu prosimy o

przybycie na stację zawsze około 20
minut przed planowanym odjazdem
pociągów. Zespół Kolei Dolnośląskich
pomoże przy załadunku i rozładunku,
ale prosimy pasażerów o podnoszenie jednośladów na poziom wagonu,
by przekazać je członkom naszego
zespołu, którzy będą znajdować się
na pokładzie wagonu rowerowego
– mówi Andrzej Padniewski z biura
prasowego Kolei Dolnośląskich.

– Długo czekaliśmy na uruchomienie
linii przez Sobótkę. Jej okolice słyną
z wyjątkowych tras rowerowych i to
właśnie na tę trasę wyjechały pierwsze wagony rowerowe. Dzięki nim na
pokład będziemy mogli zabrać więcej
rowerów, a pasażerowie w pociągu
będą mogli podróżować wygodniej.
Przybliżamy Ślężę fanom podróży na
dwóch kółkach – mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Do obsługi połączeń z Wrocławia
do Świdnicy w ramach pilotażu
przewoźnik przeznaczy dwa specjalnie przygotowane wagony. Ich
remontem i adaptacją do nowej
funkcji zajmuje się firma z podwrocławskiej Oleśnicy. Łącznie Koleje
Dolnośląskie planują wyremontować i wprowadzić do ruchu pięć
takich wagonów.
– To pilotaż naszego projektu,
dlatego w pierwszym etapie zdecydowaliśmy o modernizacji dwóch
wagonów. Dolny Śląsk słynie z
wyjątkowych tras rowerowych,
dlatego wstępnie planujemy już
remont kolejnych i myślimy o ich
wykorzystaniu na kolejnych trasach. Na to jednak przyjdzie czas
w kolejnym sezonie – dodał prezes
Stawikowski.
Nowe składy będą obsługiwane
przez wzmocnione kadrowo drużyny
konduktorskie, które będą koordynować załadunek rowerów do nowych
wagonów.
KaR
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Pociąg rowerowy na Dolnym Śląsku to jedyny taki
skład w Polsce.

fakty

Stracili wszystko...
Ogień strawił dom, meble, wyposażenie i ubrania. Bez pomocy będzie im bardzo trudno poradzić sobie z tą sytuacją.

Gmina Dobromierz prosi o wsparcie dla
czteroosobowej rodziny z Bronowa, która
13 czerwca w pożarze straciła dobytek swojego życia. W domu mieszkalnym doszło do
pożaru, który gasiło aż 9 zastępów straży
pożarnej. Ogień strawił w ogromnym stopniu budynek, meble, wyposażenie i ubrania.

Czteroosobowa rodzina mieszkająca w
budynku, który został objęty przez ogień,
doznała wielu strat i niestety, bez wsparcia
dobrych ludzi będzie im ciężko poradzić
sobie z tą sytuacją. Rodzina prosi o pomoc,
nawet tą najmniejszą, która przybliży ich
do normalności. To tragiczne przeżycie i
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pustka po tym, co było, pozostanie w
pamięci pogorzelców już na zawsze.
Ale chcą zrobić wszystko, by wrócić
do życia, jakie mieli przed wybuchem
ognia w ich domu. Każda udzielona
pomoc w znaczący sposób zniweluje
skutki i zniszczenia spowodowane
pożarem. Na rzecz pogorzelców
została zorganizowana zbiórka na
stronie www.szczytny-cel.pl Wystarczy wpisać na niej hasło: Bronowie.

Idzie całkiem nowe

KaR

ławki, kosze, oraz edukacyjne
tablice informacyjne), przebudowę drogi przy znajdującym
się tam pałacu, odtworzenie stawu suchego wraz z
kładką, przebudowę sceny i
budowę altany, wykonanie
kanalizacji teletechnicznej,
montaż latarni oświetleniowych parkowych LED oraz
kamer monitoringu, budowę
toalety wraz z instalacjami
wodno-kanalizacyjnymi, a
także prace związane z nasadzeniami krzewów. Uporządkowana zostanie też ścieżka
przy zabytkowej Alei Dębów.
Wyodrębniony zostanie plac
dla juniorów przy boisku
ze sztuczną nawierzchnią
na stadionie sportowym w
Żarowie. Teren ten zostanie
wyrównany i wysprzątany.
A teraz finanse... Chcecie
konkretnych wyliczeń? Pro-

jekt rewitalizacji tych terenów był już konsultowany z
przedstawicielami organizacji
pozarządowych funkcjonujących na terenie Żarowa.

W parku miejskim w
Żarowie do dzisiaj
zachowało się wiele
rzadkich i unikalnych
gatunków oraz odmian drzew nie tylko
w skali miasta, ale też
Dolnego Śląska
Łączny koszt modernizacji
parku i stawu miejskiego
wyniesie ponad 5,2 mln zł
z czego kwota 4,5 mln to
dofinansowanie, które jak
już wspomnieliśmy gmina
pozyskała z programu Polski
Ład.
KaR

Mieszkańcy Żarowa nie kryją zadowolenia
z ostatnich informacji, które obiegły miasto.
Żarowski park ma szansę odzyskać swoją
dawną świetność! Plany są imponujące.
Wszystko to w ramach projektu „Rewitalizacja terenów
zielonych na obszarze miasta
Żarów”, na realizację którego
gmina pozyskała właśnie 4,5
mln zł. To nie wszystko! Część
z tych środków przeznaczona
zostanie również na rewitalizację stawu miejskiego w
Żarowie. Prace inwestycyjne ruszą jeszcze w tym roku
przed rozpoczęciem zimy, po
opracowaniu projektu budowlanego oraz uzyskaniu
niezbędnych opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków. Inwestycje w sumie
kosztować będą około 5 mln
zł, a sfinansowane zostaną z
dwóch źródeł. Środków budżetu gminy oraz pozyskanego dofinansowania z rządu w
ramach programu inwestycji
strategicznych Polski Ład.
Park Miejski w Żarowie jest
„miejscem” kolekcjonerskim,

w którym do dzisiaj zachowało się wiele rzadkich i unikalnych gatunków oraz odmian
drzew w skali regionu wałbrzyskiego, a nawet Dolnego
Śląska. Dlatego w ramach rewitalizacji zachowany zostanie częściowo leśny charakter
parku, wykonane zostaną
również prace związane z
zielenią. Stara scena, która
powstała w latach 60. i 70.
ubiegłego wieku, zostanie
rozebrana. W jej miejsce powstanie drewniana altana.
Ponadto odnowiony zostanie
ogród różany.
- Staw miejski w Żarowie
jest jedynym obiektem wodnym w naszym mieście. To
atrakcyjny teren, który wymaga modernizacji. Zakres prac
w tym miejscu obejmować
będzie remont i przebudowę
ciągów komunikacyjnych,
montaż obiektów małej ar-

chitektury – ławek, koszy,
leżaków, stolików do gry w
szachy i tablic informacyjnych,
wykonanie pomostu, zainstalowanie pływającej fontanny,
budowę instalacji oświetlenia
przy stawie oraz instalacji
monitoringu, a także prace
związane z nasadzeniami
zieleni – zaznacza burmistrz
Leszek Michalak.
Co ciekawe, wszystkie założone prace będą realizowane w tym samym czasie,
zarówno w parku, jak i nad
stawem miejskim w Żarowie.
Czego konkretnie możemy
się spodziewać? Lista jest
bardzo długa i ambitna. Kompleksowa rewitalizacja parku
miejskiego, prócz pielęgnacji
obecnych drzew i wycinki
samosiejek, zakłada remont i
przebudowę ciągów komunikacyjnych, montaż obiektów
małej architektury (będą to
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» Park w Żarowie ma szansę odzyskać dawną świetność.
Zostanie poddany gruntownej przebudowie

Fot. użyczone (www.szczytny-cel.pl)
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Fot. użyczone (Schronisko dla zwierząt w Wałbrzychu)

Więcej trafia,
niż wyjeżdża

» - Nie mamy jasnego i klarownego prawa, które
stałoby na straży zwierząt – mówi Monika Żmuda

Pewnie naczytaliście się sporo o adopcji zwierząt, ale nie
zaszkodzi posłuchać specjalistki mówiącej, o czym należy pamiętać, chcąc przygarnąć czworonoga do domu.
A my nieustannie namawiamy was do adopcji psów lub
kotów, które jak przekonuje Monika Żmuda, opiekunka
zwierząt w wałbrzyskim schronisku, zasługują na nowe,
kochające domy.
Dlaczego ludzie porzucają zwierzęta?
- Powodów jest bardzo wiele – od
błahych do poważnych. Należy jednak
pamiętać, że porzucenie zwierzęcia
nigdy nie powinno być równoznaczne
z wyrzuceniem go na ulicę. Istnieją
inne możliwości znalezienia nowego
domu dla kota lub psa, trzeba tylko
trochę cierpliwości i dobrego serca.
Zacząłem z grubej rury, bo wydaje się, że to głównie dlatego
czworonogi trafiają do schroniska?
- Najczęściej w schronisku zabezpieczamy zwierzęta, które błąkały się
po ulicach bez właściciela. Nie wiemy,
jakie są powody ich bezdomności,
chociaż muszę uczciwie przyznać, że
po dużą grupę zwierząt niezwłocznie
zgłaszają się właściciele.
Z jakich jeszcze powodów zmuszeni jesteście przygarnąć „ogony”
pod swój dach?
- Częste są przypadki, że właściciel
psa lub kota umiera, a nie ma rodziny,
która mogłaby lub chciałaby przygarnąć zwierzę po zmarłym krewnym.
Pies lub kot trafia wówczas do schroniska i czeka na adopcję.
Nie bez powodu rozmawiamy
na początku wakacji, bo podobno
właśnie w lipcu i sierpniu najwięcej
psów i kotów trafia pod waszą
opiekę?

- Muszę to trochę sprostować, bo
nie do końca tak jest. Na przykład od
maja do końca września trafia do nas
duża liczba kociąt, które właśnie w
tym okresie najczęściej przychodzą
na świat. Lipiec i sierpień są o tyle
trudne, że po prostu spada wówczas
liczba adopcji. Ludzie zwlekają z tą
decyzją do zakończenia urlopów. I
dobrze robią, co świadczy o świadomej adopcji, aczkolwiek oczywiście
utrudnia nam to funkcjonowanie.
Może dość już smutnych wieści.
Czas na odrobinę optymizmu.
Zwierzęta przyjeżdżają do schroniska, ale na szczęście też z niego
wyjeżdżają. Jakie są proporcje?
- Niestety więcej trafia, niż wyjeżdża. Są okresy, kiedy jest dużo
adopcji i w schronisku mamy pewien
„luz”, ale bardzo szybko ten czas
mija. Niestety, nie mamy jasnego i
klarownego prawa, które stałoby na
straży zwierząt, a można też odnieść
wrażenie, że ludzie mają coraz mniej
skrupułów w porzucaniu psów i
kotów. Przecież prawie każde bezdomne zwierzę miało kiedyś jakiegoś
właściciela.
W WieszCo od wielu miesięcy
namawiamy do adopcji psów i
kotów. Ma Pani wolną rękę, żeby
teraz zachęcić do przygarnięcia
zwierzęcia?

- Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, ale także kot! Lubisz
spacery, aktywny wypoczynek – adoptuj psiaka! Jesteś domatorem, cenisz ciepło domowego zacisza – kto
ogrzeje cię lepiej niż wtulony kot!
Ale pamiętajmy, każda adopcja to
poważna decyzja, rzutująca na nasze
życie na długie lata, więc podchodźmy do tego rozważnie. Słuchajmy
głosu zarówno serca, jak i rozumu.
Od strony formalnej adopcja
nie jest wcale skomplikowana. Co
trzeba zrobić krok po kroku?
- Po pierwsze, przemyśleć swoją
decyzję. Jest to najważniejsza czynność, której bardzo często brakuje.
Następnie należy się z nami skontaktować, telefonicznie lub drogą
elektroniczną. W trakcie rozmowy
opowiadamy o wybranym zwierzęciu. Następnym krokiem jest wizyta
w schronisku i bezpośrednie zapoznanie z wybranym zwierzęciem.
Nie zawsze pierwszy kontakt jest
łatwy. Zachęcamy, a czasami nawet
wymagamy, aby w przypadku adopcji psów odbyć kilka spacerów
zapoznawczych, żeby zobaczyć, jak
pies zachowuje się na smyczy, poza
schroniskiem. Na końcu pozostaje
podpisanie umowy adopcyjnej i
koniec. Nie jest to nic trudnego ani
skomplikowanego.

Lepiej zaadoptować czworonoga
po przejściach niż kupić szczeniaka?
- Wszystko zależy od oczekiwań
konkretnej osoby wobec zwierzęcia.
Nie jest prawdą, że szczeniaka zawsze
jest łatwiej „ułożyć” niż psa dorosłego – wiele zależy od temperamentu
zwierzęcia. Nawet rasa i płeć mają
znaczenie. Natomiast promujemy
hasło „Nie kupuj – adoptuj”, gdyż w
schroniskach dla zwierząt, nie tylko w
Wałbrzychu, przebywa tak wiele cudownych i wspaniałych psów i kotów,
nieważne czy młodych czy starych,
zdrowych czy chorych, że po prostu
zasługują one na dobry, kochający
dom. Dlatego poszukując czworonożnego przyjaciela warto odwiedzić
schronisko, bo może się okazać, że
właśnie tam czeka nasz wybraniec,
może inny od naszych oczekiwań, ale
jednak ten jedyny.
To nie jest jednak łatwa sprawa
dać nowy dom zwierzęciu, które
nie miało łatwego życia u poprzedniego właściciela?
- Z pewnością, w przypadku zwierząt, o których wiemy, że dochodziło
wobec nich do aktów przemocy fizycznej i psychicznej, adopcje bywają
trudne. Zwierzęta te wykazują często
różne cechy, które mogą zniechęcić do
adopcji. Pomimo wszystko, takie psy i
koty także znajdują nowe, kochające
domy.
Weryfikujecie jakoś ludzi, którzy
decydują się na adopcję?
- Weryfikacją jest rozmowa, często
mogąca być odebrana jako próba
zniechęcenia do adopcji, ale tak
nie jest. My musimy o wszystkim
uprzedzić, a nawet nakreślić możliwe
„czarne scenariusze”, bo ludzie często
nie myślą o tym, co się stanie z ich
zwierzęciem np. kiedy zachorują i
trafią do szpitala, kto się wówczas
zaopiekuje psem lub kotem. Mówimy
też o kosztach, jakie może trzeba będzie ponosić, jeśli zwierzę zachoruje.
Rozmowy te są różnie odbierane,
ale chyba lepiej powiedzieć sobie
wszystko, niż potem słuchać pretensji,
że ktoś o czymś nie wiedział, albo że
coś zostało zatajone.
Istnieje jakiś adopcyjny „must
have”, czyli spis najważniejszych
rzeczy, o których muszą wiedzieć
ci, którzy chcą przygarnąć psiaka
lub kociaka?
- Przede wszystkim, adoptujący
musi mieć ukończone 18 lat. W
momencie podpisywania umowy
adopcyjnej należy mieć przy sobie
dokument tożsamości. Wydaje się to
oczywiste, ale zdarzały się przypadki,
że ludzie o tym zapominali. Adoptując
psa trzeba mieć ze sobą smycz i najlepiej obrożę, a w przypadku adopcji
kota niezbędne jest posiadanie transportera. Nie pozwalamy, aby koty
były przewożone np. w kartonach.
Jednak najważniejszym „must have”
jest posiadanie przez adoptującego
świadomości swojego czynu i poczucia odpowiedzialności.
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Potrafi Pani wyczuć „chemię”
między swoim podopiecznym a
człowiekiem, który zamierza adoptować zwierzę?
- Tak, właściwie to na tym polega
ocena osoby chcącej adoptować
zwierzę – tutaj działa intuicja opiekuna zwierząt, która podpowiada,
czy dana adopcja będzie dobra. Nie
można też kierować się powierzchownymi lub stereotypowymi osądami,
że osoba uboga nie będzie w stanie
zaopiekować się należycie zwierzęciem. Nie liczy się wygląd osoby, ani
jej wiek czy wykształcenie, a rodzaj
„chemii”, jaką wytwarza w kontakcie
z wybranym do adopcji zwierzęciem.
Nie chciałbym, żeby zabrzmiało
to tak, że ludzie przychodzą do
schroniska i wybierają w psach
lub kotach jak w ulęgałkach, ale jakiego czworonoga zaoferowałaby
Pani rodzinie z małymi dziećmi, a
jakiego osobie starszej i samotnej?
- Odpowiedź na to pytanie nie jest
prosta, ani tym bardziej jednoznaczna. Przy wyborze zwierzęcia ważne
są nie tylko jego wiek, charakter i
temperament, ale także charakter
osób adoptujących i ich oczekiwania.
Przecież może nas odwiedzić senior,
który biega i aktywnie wędruje po
szlakach. Nie ma wtedy żadnych
przeciwwskazań, aby adoptował
zwierzę żywiołowe, wymagające zapewnienia mu dużo ruchu i swobody.
W przypadku dzieci bardzo ważne
jest ich nastawienie wobec zwierząt.
Czy może trochę ich się boją, albo czy
nie mają alergii. Natomiast mamy w
schronisku takie zwierzęta, których
zachowania bardzo dobrze znamy i
wiemy, że ze względów bezpieczeństwa nie powinny one być w domu
z dziećmi lub z innymi zwierzętami.
Macie wiedzę, co dzieje się z
zaadoptowanymi zwierzętami?
- Czasami tak. Ludzie adoptujący
zwierzęta ze schroniska nierzadko
podsyłają nam informacje, jak wygląda ich życie z pupilem, wysyłają
też zdjęcia i podziękowania. Kiedy
zachodzi potrzeba, przeprowadzamy
także wizyty poadopcyjne, ale robimy
to tylko w określonych sytuacjach. Z
przyczyn logistycznych i kadrowych
nie możemy odwiedzić wszystkich
naszych byłych podopiecznych.
Jaki procent tych przygarniętych
wraca do schroniska?
- Bardzo nieduży. Myślę, że na 100
adopcji jest to ok. 5-6 zwierząt, które
wracają z powrotem do nas.
To chyba dla nich traumatyczne
przeżycie?
- Zależy to od tego, jak długo zwierzę
było w domu adoptującego. Czasami
jest tak, że już po kilku dniach zwierzę
wraca do schroniska, w takim przypadku raczej trudno mówić o traumie.
Niestety zdarzają się także przypadki,
że okres adopcji trwał znacznie dłużej
i kiedy wówczas zwierzę ponownie
trafia do nas, z pewnością odbija
się to negatywnie na jego psychice.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Nie ma miejsca na nudę
Jeśli zamierzacie część wakacji spędzić w mieście, pomożemy
wam je dobrze zaplanować. Pomysłów na to jak w atrakcyjny sposób wypełnić czas swoim dzieciom jest naprawdę sporo. Na przykład Muzeum Porcelany ma coś w sam raz dla was!
Jak co roku, muzealnicy
przygotowali wyjątkową
wakacyjną ofertę na lato –
różnorodne zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży,

podczas których uczniowie
odpoczywający od nauki będą
mieli okazję stworzyć swoje
wyjątkowe dzieła i pamiątki
z wakacji.

Na zajęcia zapraszamy od
poniedziałku do piątku, w
dwóch blokach godzinowych.
Od 10:00 do 11:30 i od 13:00
do 14:30. Tematy warsztatów

jak najbardziej bieżące – EKO i
ART. Każdego dnia czekają na
was zajęcia poświęcone innej
tematyce, bo Muzeum Porcelany to nie miejsce na nudę!

Podczas warsztatów EKO
uczestnicy popracują m.in.
nad bambusowymi domkami
dla owadów, szkatułkami na
skarby z drewnianych patyczków. Stworzą las na kamieniu
czy ekoporcelanową hodowlę roślinek. Zajęcia ART to
kreatywne prace twórcze dla
małych artystów i ukochane
przez nich malowanie, lepienie, tworzenie wiklinowych
konstrukcji i przestrzennych
pocztówek z wakacji. Słowem
artystyczne działanie łączące
wiele technik twórczych.
Zajęcia odbywać się będą
zarówno w muzealnych wnętrzach, jak i w plenerze – w
przepięknym ogrodzie położonym tuż obok, w którym
kontakt z naturą spotęguje
dziecięcą kreatywność. A to
wszystko pod okiem doświadczonych edukatorów muzealnych. Uwierzcie nam, wulkanów kreatywnych pomysłów!
Dla stałych uczestników
muzealnicy przygotowali
świetne nagrody. Wystarczy
pojawić się na pięciu warsztatach, aby otrzymać prezent.
Jak zapisać się na zajęcia?
Wystarczy zadzwonić pod nr
tel. 74 664 60 30. Świetna
zabawa gwarantowana!
Nie zapomnijcie również
o najnowszej wystawie wał-

Jak co roku, muzealnicy przygotowali wyjątkową wakacyjną ofertę na lato – różnorodne zajęcia i warsztaty
dla dzieci i młodzieży
brzyskiego muzeum. Pragnący
poznać elitę śląskiej porcelany,
czyli wyroby fabryki Hermanna Ohme, która przez półwiecze działała w Szczawienku,
powinni natychmiast udać się
do muzeum. Wystawa „Elita
śląskiej porcelany. Herman
Ohme – 140. rocznica powstania fabryki” to absolutny
hit tego sezonu. W muzeum
czekają na was codziennie
– w poniedziałki od 12:00
do 16:00, a od wtorku do
niedzieli od 10:00 do 18:00.
Red

Absolwencie!
Pochwal się świadectwem
Odbierz voucher o wartości
50 zł na Allegro!
Wałbrzych
ul. Słowackiego 19
T: 74 843 30 30

Ty pracujesz, my zapewniamy Ci
opiekę na każdym etapie współpracy.
cy.

zak.edu.pl

Zaufaj firmie z dużym
doświadczeniem w branży.

ZADZWOŃ! ODDZIAŁ WAŁBRZYCH, TEL; 516 051 585

REKLAMA

Zaufaj firmie z duży
dużym
ym
doświadczeniem w branży.

REKLAMA

Fot. użyczone (Muzeum Porcelany)

» Tematy warsztatów jak najbardziej bieżące – EKO i ART

WAŁBRZYCH/JEDLINA-ZDRÓJ

Patrole na rowerach
Policyjne patrole na dwóch kółkach wyruszyły w teren. Dojadą tam, gdzie nie dotrze
patrol zmotoryzowany, a poruszają się
szybciej niż patrol pieszy.

Od kilku dni takie patrole
można już zobaczyć na terenie
Wałbrzycha i Jedliny-Zdroju. Służbę z wykorzystaniem

jednośladów pełnią odpowiednio do tego przeszkoleni
funkcjonariusze Komisariatu
Policji I w Wałbrzychu, którzy

rower wykorzystują zarówno
jako środek transportu, jak
również jako narzędzie w
prewencyjnych działaniach.
Zadaniem policyjnej grupy
rowerowej jest patrolowanie
miejsc, gdzie radiowóz nie
może wjechać, a patrol pieszy
dotrze nieco później. Policjanci
na rowerach swoją obecnością oddziaływują nie tylko
prewencyjnie, ale również

podejmują interwencje wobec
osób spożywających alkohol
w miejscach objętych zakazem oraz wobec tych, które
zakłócają bezpieczeństwo i
porządek publiczny.
Policjanci będą pełnili
służbę na rowerach przede
wszystkim w rejonie miejsc
rekreacyjnych, takich jak parki, lasy, no i oczywiście na
trasach rowerowych. Mundu-
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rowych na rowerach można
spotkać także na osiedlach,
strefie kultury, czy innych miej-

scach, gdzie poruszanie się
samochodem jest utrudnione.

Teatrem Dramatycznym im.
Szaniawskiego a budynkiem
ZUS wybuduje nowoczesny
apartamentowiec dla 64 rodzin, w którym zastosowane
zostaną najnowsze trendy
w budownictwie, choćby te
dotyczące zużycia energii.
Budynek będzie posiadał
sześć kondygnacji i zostanie
częściowo podpiwniczony.
Użytkownicy otrzymają do
dyspozycji trzy windy osobowe. Powstanie też 68 miejsc
parkingowych, czyli o cztery więcej niż zaplanowano
mieszkań. Dopełnieniem
przedsięwzięcia będzie zagospodarowanie terenu wokół
budynku, gdzie możecie liczyć
na miejsca rekreacji, a zieleń
będzie podlewana dzięki gromadzonej wodzie deszczowej.
Co istotne, projekt zakłada
maksymalne wykorzystanie
ekologicznych źródeł energii. Ogrzewanie lokali oraz
ciepła woda użytkowa będą
obsługiwane przez pompy
z 20-pionowymi sondami
gruntowymi, każda po 150
m. Na dachu znajdą się panele fotowoltaiczne, które
wspomogą wytwarzanie
energii elektrycznej potrzebnej do obsłużenia pomp.

- Ideą tego projektu jest
oddanie do dyspozycji wałbr zyszan nowoczesnych
mieszkań komunalnych,
które odpowiadają, a może
nawet przewyższają standardem rozwiązania stosowane
na rynku deweloperskim.

SCB

Fot. użyczone (MZB)

» Projekt inwestycji przy ul. Traugutta zakłada maksymalne
» Tak po metamorfozie wygląda emerytowany
wykorzystanie ekologicznych źródeł energii
wuefista z Wałbrzycha. Po prostu Fit_oldboy

WAŁBRZYCH

Coś ekstra do zamieszkania
Ci, którzy myślą, że Wałbrzych to tylko walące się kamienice i obsypujący się ze ścian budynków tynk, są w błędzie. Te czasy powoli
mijają. Wystarczy przejechać się przez miasto i zobaczyć, ile remontuje się bloków oraz ile powstaje nowych apartamentowców.
Jeden z nich stanie w ścisłym centrum miasta. Będzie to budynek
nowoczesny i ekologiczny.
za słowem „wyjątkowy”.
Po pierwsze chodzi o naj-

większą inwestycję mieszkaniową w Wałbrzychu od

wielu lat. Spółka do końca
2024 r., na działce pomiędzy

ZASÓB KOMUNALNY GMINY WAŁBRZYCH

Mieszkalne budynki komunalne – 515
Lokale mieszkalne – 10952

Jakość wykonania, funkcjonalny rozkład lokali i zastosowane technologie pozyskiwania
energii wskazują, że chcemy
postawić najnowocześniejszy
budynek mieszkalny w Wałbrzychu – mówi Kacper Nogajczyk, prezes MZB sp. z o.o.
Apartamentowiec stanie w
ścisłym centrum miasta. W
sąsiedztwie teatru, niedaleko
przystanku autobusowego i
zespołu szkolno-przedszkolnego. Stąd będzie tylko rzut
kamieniem (no może dwa) do
Parku Sobieskiego
ToP

Garaże – 182
Lokale użytkowe – 350

REKLAMA

Nie zamierzamy zaklinać
rzeczywistości i malować
trawy na zielono. Prawdą
jest, że około jedna trzecia
wszystkich budynków komunalnych w mieście jest w
stanie lichym, a 7,7 proc. w
stanie złym. To dane za 2021
rok udostępnione przez MZB
Sp. z o.o. Pamiętajcie przy
tym jednak, że przytłaczająca
większość kamienic komunalnych stojąca w Wałbrzychu
(ok. 90 proc.) powstała przed
1945 rokiem.
Spółka MZB zamierza postawić przy ul. Traugutta
wyjątkowy budynek. W porządku, jeszcze nie brzmi to
jakoś specjalnie spektakularnie. Co się jednak kryje

Jakość wykonania,
funkcjonalny rozkład
lokali i zastosowane technologie – to
wszystko pokazuje, że
przy Traugutta stanie
najnowocześniejszy
budynek w mieście
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Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)

» Pod Zamkiem Cisy rekonstruktorzy rozbiją wkrótce imponujące obozowisko

STARE BOGACZOWICE

Zostać rycerzem lub damą
Nie ma mężczyzny, który jako młody chłopak nie chciał być choć przez chwilę
rycerzem. Jeśli jakiś gość mówi wam, że nie interesowały go zbroje, miecze i
łuki, to... raczej kłamie. Podobnie jest z kobietami. Chyba każda z pań chciałaby choć raz wcielić się w postać wykwintnej średniowiecznej damy.
A teraz bardziej konkretnie
i odrobinę poważniej. Nie
bez przyczyny uraczyliśmy

was wstępem o wojach i białogłowach sprzed setek lat.
Możecie przenieść się wie-

ki wstecz podczas kolejnej
edycji turnieju rycerskiego
pod Zamkiem Cisy. Tak, tym

samym, który pewnie często
odwiedzacie zapuszczając się
do Starych Bogaczowic.

Jeśli lubicie rycerzy i damy,
a zakładamy, że wielu jest
takich wśród was, nie możecie

przegapić okazji, by z bliska zobaczyć rekonstruktorów wcielających się w postaci z dawnej
epoki. W ostatni weekend lipca
(w sobotę 30 oraz w niedzielę 31) wszystkie drogi będą
prowadzić do Zamku Cisy. U
podnóża warowni, która w
ciągu ostatnich lat zyskała na
popularności wśród turystów,
spotka się ponad 200 miłośników średniowiecznych walk
i ucztowania. Rekonstruktorzy rozbiją imponujący obóz,
który przeniesie was w świat
dam i rycerzy. Ale nie samym
obserwowaniem życia innych
człowiek żyje. Sam by z chęcią
wziął do ręki jakiś przedmiot z
epoki i „pobawił się” nim. Goście turnieju będą mogli wziąć
udział w licznych warsztatach:
czerpania i malowania piórem,
kaligrafii, zdobienia skóry czy
oddać się tkactwu. Organizatorzy zaplanowali też mnóstwo
innych atrakcji, m.in. pokazy
sokolnicze, inscenizacja bitwy
o zamek, turnieje bojowe, czy
także pokaz tańca średniowiecznego. Będą gry i zabawy
plebejskie dla najmłodszych.
Nie zabraknie dobrego jedzenia. A najważniejsze, że wstęp
na wydarzenie jest bezpłatny.
Warto w weekend 30-31
lipca wybrać się do Zamku
Cisy na turniej rycerski. Nawet
jeśli nie chcieliście być nigdy
rycerzami, a damy tak sobie
wam się podobają.
Red

JEDLINA-ZDRÓJ

Dni jakich jest za mało
- Publiczność nie zawiodła, serdecznie dziękuję mieszkańcom i naszym
gościom za wspaniałą zabawę – podsumowuje Dni Jedliny-Zdroju burmistrz
miasta Leszek Orpel, któremu uśmiech
nie schodził niemal z twarzy.
Wstępem do święta miasta było otwarcie ekspozycji multimedialnej „Przyroda
Gór Sowich” w kościele przy ul. Jana
Pawła II. Zdjęcia wykonał fotograf-przyrodnik Krzysztof Żarkowski, a można je
oglądać w każdą środę i niedzielę w godzinach 12:00-14:00 aż do 30 września.
Więc jeśli nie widzieliście, nic straconego.
Przy okazji można wspiąć się na punkt
widokowy znajdujący się na wieży kościoła i podziwiać panoramę Jedliny.
Otwarcie wystawy miało też akcent muzyczny – wystąpił zespół Liko Max Band.

W kolejny dzień nie można było
opędzić się od hitów muzycznych
zespołów Maanam i ABBA. Zabawa
była świetna, a część „imprezowiczów”
pozostała do późnej nocy bawiąc się
przy muzyce elektronicznej. Podczas
ostatków w czasie Dni Jedliny-Zdroju
królowały teatry uliczne z Ukrainy, ale
najpierw przywitano nowych obywateli miasta. Świeżo urodzeni jedlinianie
otrzymali specjalne certyfikaty i upominki finansowe ufundowane przez
gminę. Specjalnie dla dzieci Kijowski
Teatr Uliczny Highlights przedstawił
„Wesołą bajkę o smutnej królewnie”.
Z kolei w nowym amfiteatrze Parku
Zdrojowego pojawił się światowej
sławy zespół akordeonowy Motion
Trio. – To oczywiście nie była muzyka

lekka i wymagała pewnego wyrobienia oraz gustu, ale okazało się, że nasza publiczność te przymioty posiada
i akordeoniści bisowali aż dwukrotnie
– relacjonuje burmistrz Leszek Orpel.
Po muzycznej uczcie na scenę powrócili aktorzy z teatru Higlights pokazując
barwny Korowód Tańca. Finałowe
przedstawienie w wykonaniu Lwowskiego Teatru Woskresinnia zatytułowane
było… „Ukraina. Testament Szewczenko” i było bezpośrednim odniesieniem
do rosyjskiej agresji. W ten sposób
lwowscy artyści przybliżyli dramatyczne doświadczenia ze swojego kraju.
W widowisku wykorzystywano m.in
mobilne machiny, płonące elementy
scenograficzne i efekty pirotechniczne.
Red

» Teatry uliczne, to już tradycja w Jedlinie-Zdroju

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Gdybyście zapytali widzów, biorących udział w tegorocznym święcie
tego uzdrowiskowego miasta, pewnie co drugi powiedziałby coś w
stylu „ależ różnorodność”. W Jedlinie postawiono bowiem nie tylko na
teatry uliczne, ale także na muzykę rozrywkową i światowe gwiazdy
akordeonu. I to się podobało.

Przetarg już ogłoszony
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłosiła przetarg
na budowę obwodnicy Boguszowa. Chciałoby się powiedzieć
wreszcie!

- Tak jak zapowiadaliśmy kilka miesięcy temu,
stało się to w czerwcu 2022 po przygotowaniu
całej dokumentacji, a więc idziemy dokładnie
z zaplanowanym harmonogramem. Termin

składania ofert mija 17 sierpnia – informuje
wicemarszałek województwa Grzegorz Macko.
Nowa trasa ma liczyć ponad 4 km i będzie
realizowana etapami. Prace budowlane rozpoczną się na przełomie roku 2022 i 2023 i
potrwają do połowy 2026 roku. Przypomnijmy, że inwestycja ma szansę na realizację
dzięki przyznanemu wsparciu z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt obwodnicy
Boguszowa opiewa na ponad 66 mln zł, z
czego ponad 46 mln pochodzi z rządowego
SCB
finansowania.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» W Szczawnie jest miło i przyjemnie. Tak jak powinno być

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Co dzisiaj potrzeba?
„Oprócz drogi szerokiej, oprócz góry wysokiej. Oprócz kawałka
chleba, oprócz błękitu nieba. Oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj
nie potrzeba”. Takie słowa usłyszycie w piosence Marka Jackowskiego, przypomnianej później przez zespół Golden Life. Nie wiemy,
jakie miejsce autor tych słów miał na myśli, ale jeśli chcecie choć
przez chwilę poczuć się jak on, zapraszamy do Szczawna-Zdroju.

Skojarzenia nasuwają się
same, ale dla pewności je
wyjaśnimy. Szerokich dróg
jest w Szczawnie sporo, ale
do tekstu najbardziej pasują
nam dwie. Pierwszą z nich
jest promenada przebiegająca
obok hali spacerowej w Parku
Zdrojowym. Drugą – Aleja Spacerowa w „zadworzyskowej”
części. Teraz, pytanie, dlaczego
akurat te wybraliśmy?
Idąc nimi najlepiej widać
„górę wysoką”, którą bez wątpienia jest Chełmiec. Idziemy
dalej. Kawałek chleba bez
trudu kupimy w którejś ze

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

BOGUSZÓW-GORCE

Planowana inwestycja przebiega w ramach
drogi wojewódzkiej 367 i zakłada zarówno budowę obejścia Boguszowa, jak i rozbudowę tzw. serpentyn do granicy administracyjnej Wałbrzycha.
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szczawieńskich piekarni, a
gdybyśmy jednak mieli ochotę
na coś wykwintniejszego, to i
z tym nie będzie problemu, bo
restauracji (i lodziarni, bo przecież jest lato) w Szczawnie jest
bez liku. Mamy więc drogę,
górę i chleb. Pora na niebo.
O to najłatwiej, bo wystarczy
unieść do góry głowę. Mamy
więc już wyjaśniony prawie
cały tekst. Co zostało do kompletu? Zamykające cytat słowa
„nic mi dzisiaj nie potrzeba”.
Zapewne w wielu innych
miejscach w Polsce można
dojść do takiego wniosku,
ale do nas dotarło to akurat
w Szczawnie. I na ukwieconym deptaku, wśród rozmów
przechadzających się ludzi lub
odpoczywających na ławkach
kuracjuszy, i na Alei Spacerowej, po zostawieniu za sobą
miejskiego gwaru i zatopieniu
się w zieleni. W obu tych miejscach można poczuć, że oprócz
podstawowych, łatwo dostępnych rzeczy, nic więcej nie jest
nam potrzebne do szczęścia.
Że jest miło i przyjemnie. Że
wszystko jest tak, jak powinno
być. Że jest… dobrze. W końcu
to przecież uzdrowisko!
Red

ŚWIEBODZICE

Czeka nas chłodna zima?
Jak mówią przedsiębiorcy,
tacy jak choćby Grupa DZT
ze Świebodzic: – Ceny gwarantowane węgla nie są dla
nas. Z przykrością musimy
poinformować odbiorców o
podwyżkach cen dostawy ciepła. Rachunki za ogrzewanie
niestety będą jeszcze wyższe.
Po pierwsze szaleje inflacja. Po drugie z powodu
wojny na Ukrainie coraz bardziej ograniczony jest dostęp
do surowców. A, że jeden
plus jeden daje dwa, to cała

ta sytuacja powoduje, że
dostawcy ciepła nie są w
stanie utrzymać aktualnych
stawek. Żebyście wiedzieli
o czym mówimy, wystarczą
przykłady pierwsze z brzegu. Od lutego do czerwca
tego roku ceny za ekogroszek
wzrosły wręcz dramatycznie.
W lutym tona tego surowca
kosztowała 890 zł netto,
dziś trzeba za nią wydać 2,5
tys. zł. Wcale lepiej nie jest z
miałem. W styczniu tego roku
tona kosztowała 380 zł netto,

a w czerwcu cena wzrosła
ponad czterokrotnie.
Największym problemem
jest jednak brak węgla na
rynku, przez co takie firmy
jak Grupa DZT nie może go
kupić. A to oznacza, że obecnie przedsiębiorstwo nie ma
możliwości, żeby zrobić zapasy na zimę. Wprawdzie
spółka prowadzi rozmowy z
dostawcami, by choć w ograniczonej ilości móc zgromadzić
surowce, ale czym to się skończy, na razie nie wiadomo.

– Robimy co w naszej mocy,
by nasi odbiorcy ciepła nie
zostali zimą bez ogrzewania –
mówią w Grupie DZT. Możecie
być „zmęczeni” podwyżkami,
ale radzimy, przygotujcie się
na kolejną zmianę cen. I to
niestety na wyższą.
Teoretycznie ceny opału są
dla wszystkich takie same, a
rozporządzenie przewiduje
dopłaty do 3 ton węgla. Nie
wiadomo tylko jakiego, bo
rodzajów dla indywidualnych
odbiorców jest wiele. Dla

» Największym problemem dla firm
ciepłowniczych jest brak węgla na rynku

wszystkich pozostałych użytkowników, jak ciepłownie,
cena pozostaje rynkowa i nie
ma żadnych dopłat. Co z tego,

Fot. użyczone (Grupa DZT)

Nie chcemy nikogo straszyć, bo nie o to przecież chodzi, ale nie wszyscy skorzystają na gwarantowanej cenie węgla. O ile ludzie kupujący „czarne złoto”
na skupie może i zapłacą niedługo mniej, ale firmy ciepłownicze nie mają na
to co liczyć.

że firmy dostarczają ogrzewanie do indywidualnych
odbiorców!
Red
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Fot. użyczone (UG Dobromierz)

» Gdy w gminie dobrze się dzieje, aż chce się podnosić
rękę za absolutorium dla burmistrza

DOBROMIERZ

Dobrze jest w Dobromierzu
Rada Gminy Dobromierz jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu wójtowi Jerzemu Ulbinowi absolutorium za 2021 rok. Pewnie każda miejscowość
chwali się podobnym głosowaniem, ale akurat ta gmina i ten włodarz mają
czym się pochwalić.
chwalić, o czym wyraźnie
możemy dowiedzieć się z

ŚWIEBODZICE

Hulajnogą
po mieście
Niedawno z przytupem wjechały do
Świebodzic hulajnogi elektryczne. I
niemal z miejsca zdobyły sobie sympatię mieszkańców, którzy chętnie
zaczęli korzystać z tej zupełnie nowej jakości w miejskiej mobilności.
Świetna wiadomość dla
tych wygodnych lub lubiących prędkość. Jak to działa?
Hulajnogę można wynająć
za pomocą aplikacji Quick,
dostępnej zarówno na Andro-

ida, jak i system iOS. Można
również zeskanować kod QR
znajdujący się na hulajnodze. Wtedy automatycznie
zostaniecie przekierowani do
miejsca, z którego możemy

różnego rodzaju rankingów.
Procedurę absolutoryjną popobrać oprogramowanie.
Po uruchomieniu aplikacji
ukazuje się tzw. samouczek,
który objaśni, jak korzystać
oraz obsługiwać aplikację.
Jednak wszyscy użytkownicy
hulajnóg muszą pamiętać
o bezpiecznym parkowaniu tych pojazdów, bo porzucanie ich gdziekolwiek
może zakończyć się źle...
We wspomnianej aplikacji (i
w Google) dostępna jest też
mapa Świebodzic z zaznaczeniem stref z „czerwonymi
parkingami”, czyli z miejscami, w których codziennie
będą wystawiane hulajnogi.
„Niebieskie parkingi”, jak i
wspomniane wyżej czerwone, są to miejsca, w których
klient może zostawić hulajnogi, dzięki czemu otrzyma
bonus w wysokości 1 zł. W
strefie niebieskiej można się
poruszać po Świebodzicach,
natomiast strefa czerwona to
ta, po której także można się
poruszać, ale nie można zo-

przedziła merytoryczna debata nad raportem o stanie

gminy i uchwała w sprawie
wotum zaufania dla wój-

KaR

» Hulajnogi to coraz popularniejszy środek
transportu. I trudno się dziwić

Fot. KaR

W Dobromierzu jest dobrze. Władze mają się czym

ta. Zgodnie z przedłożonym
sprawozdaniem, budżet po
uwzględnieniu zmian w ciągu
roku, przewidywał realizację
dochodów w kwocie blisko
43 mln zł. Dochody wykonano w kwocie nieco ponad
42,5 mln zł. Na inwestycje
zaplanowano kwotę ponad
18 mln zł, co stanowiło 39
procent ogółu planu wydatków.
To, że jest dobrze, wskazują
niezależne rankingi. Jakie? W
zestawieniu opublikowanym
przez czasopismo „Wspólnota”, w rankingu samorządowych wydatków inwestycyjnych gmin wiejskich,
Dobromierz awansował na
24. miejsce z 70. lokaty, którą
zajmował jeszcze przed rokiem. Wydatki inwestycyjne
w przeliczeniu na mieszkańca
to 2494,23 zł.
To nie wszystko. W notowaniach serwisu samorządowego PAP według Głównego
Urzędu Statystycznego, gmina
Dobromierz zajęła zaś 83.
miejsce w Polsce pod względem wydatków gmin w przeliczeniu na mieszkańca, a tym
samym uzyskała 10. lokatę w
województwie i 1. w powiecie świdnickim. Natomiast w
rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii gminy
wiejskie Dobromierz uplasował się na 15 pozycji na 1533
gminy wiejskie i znalazł się na
1. miejscu na Dolnym Śląsku.
Gratulujemy, trzymajcie tak
dalej!

stawić w niej hulajnogi. Każdy nowy użytkownik dostaje
10 zł gratis przy doładowaniu
hulajnogi za 20 zł.

Zwyczajowo życzymy
wszystkim bezpiecznego korzystania z nowego środka
transportu. Tak też robimy

teraz, ale przestrzegamy
bądźcie odpowiedzialni i
rozważni.
KaR

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Historia powróciła na tory
Około pół tysiąca osób wzięło udział w wyjątkowej podróży muzealnym pociągiem specjalnym
„Czeski Express”. Po latach skład dotarł z regionu
pardubickiego w Czechach do Jaworzyny Śląskiej.

Wspaniałe wydarzenie to dzieło
regionu pardubickiego we współpracy z Muzeum Starych Maszyn w

Žamberku, Muzeum Kolejnictwa w
Jaworzynie Śląskiej oraz samorządami m.in. Świdnicy, Dzierżoniowa,

Ząbkowic Śląskich, Międzylesia i Bystrzycy Kłodzkiej.
Skład parowego expressu to zabytkowe wagony
prowadzone przez lokomotywę 555.153 – niemiecki
parowóz wojenny przejęty
po 1945 r. przez kolej czeską,
oznaczony serią 555. Pasażerowie pociągu mogli zwiedzać poszczególne miasta z
przewodnikami, a ochotnicze

straże pożarne zapewniły
wodę do parowozu. Przejazd zrealizowano w ramach
projektu „Wyjazdy parowe
przez granicę czesko-polską”,
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Euroregionu
Glancensis. Dodajmy, że 3
września express ponownie
zawita do Jaworzyny Śląskiej.
KaR

Fot. użyczone (UM Świdnica)

» Świdniccy uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce otrzymali specjalne nagrody

ŚWIDNICA

Prymusi, ale nie tacy zwyczajni
Koniec roku szkolnego, to czas pożegnań, zmian, jak i podsumowań. Przed wakacjami poznaliśmy najzdolniejszych uczniów ze Świdnicy. Średnie, jakimi legitymują się najlepsi, przyprawiają o zawrót głowy.
Nagrody o wartości 800
zł uczniowie wybierali sobie
sami. Karty podarunkowe,
sprzęt elektroniczny, wydaw-

nictwa. Najlepsi absolwenci
kończący naukę w szkołach
podstawowych odebrali z rąk
prezydent Świdnicy, Beaty

Moskal-Słaniewskiej nagrody
oraz pamiątkowe statuetki
i dyplomy z tytułem Primus
Inter Pares.

ŻARÓW

Willa czeka
na nowożeńców

Ten zaszczytny tytuł przyznany tym razem został dziesięciu
osobom, które wypracowały
średnią ocen od 5,42 do 6,00.

Warto chyba wszystkich prymusów wymienić, podając ich
średnie. Nagrodzeni zostali:
Wojciech Bętkowski (Szkoła
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Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. T. Kościuszki, średnia – 5,94), Lena Gączkowska (Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, średnia – 5,83), Hanna
Kała (Szkoła Podstawowa nr
4 im. Henryka Sienkiewicza,
średnia – 6,00), Daria Piechurska (Szkoła Podstawowa
nr 6 im. Tysiąclecia Państwa
Polskiego, średnia – 5,50),
Marcelina Wójcik (Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu, średnia –
5,80), Łukasz Kasprzak (Szkoła
Podstawowa nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców, średnia – 5,79), Oliwia
Bilińska (Szkoła Podstawowa
nr 315 im. Jana Pawła II, średnia – 5,8), Alicja Leszko (Społeczna Szkoła Podstawowa,
średnia ocen – 5,61), Amelia
Jagiełło (Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Świdnickiego
Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”, średnia
– 5,42), Łukasz Pfanhauser
(Niepubliczna Katolicka Szkoła
Podstawowa „Caritas” Diecezji
Świdnickiej im. ks. prałata
Dionizego Barana w Świdnicy,
średnia – 5,50).
KaR

» Wkrótce w tej willi ludzie
będą mówili sobie „tak”

– Budynek przy ul. Zamkowej 1, niegdyś zwany Villą
Treutler lub Villą Schlösser,
został zbudowany w stylu
eklektycznym ok. 1870 roku.
Jest to murowany obiekt dwukondygnacyjny z mezzaninem
– informuje Bogdan Mucha z
Żarowskiej Izby Historycznej.
− Gmina wykupiła od Invest-Park Development bu-

dynek przy ul. Zamkowej 1
w Żarowie, w którym przez
ostatnich kilkanaście lat mieściło się przedszkole niepubliczne „Chatka Małolatka”. To
piękny obiekt, który wymaga
remontu i modernizacji. Zgodnie z oczekiwaniami naszych
mieszkańców powstanie tutaj
nowoczesna i reprezentacyjna
sala ślubów, która musi być

odpowiednim miejscem na organizację tego typu wydarzeń.
Dotychczasowa sala ślubów
mieści się na pierwszym piętrze
w obskurnym budynku przy ul.
Armii Krajowej 54 w Żarowie,
do której prowadzą kręte i
niebezpieczne schody. Jest to
znaczne utrudnienie dla osób
niepełnosprawnych – mówi
burmistrz Leszek Michalak.

Fot. KaR

Po kilku latach starań i licznych rozmów z Invest-Park
Development zabytkowy budynek przy ul. Zamkowej 1 w
Żarowie, zwany dawniej Villą Treutler-Schlosser stał się
własnością gminy Żarów.

W planach jest także przeniesienie do tego budynku
urzędu stanu cywilnego i
ewidencji ludności oraz nie-

których referatów, zwłaszcza
tych, które obsługują najwięcej
mieszkańców. Docelowo miasto planuje wyłączyć z obsługi

mieszkańców cały budynek
przy ul. Armii Krajowej 54,
gdzie mieści się ośrodek poKaR
mocy społecznej.
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» Widok ratusza sprzed rozbudowy z widocznym pomnikiem oraz niewielką sadzawką na kartce pocztowej wysłanej w czerwcu 1901 roku / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Przez ulice Wałbrzycha (2)
Kilka tygodni temu zabraliśmy was na spacer ulicami przedwojennego Wałbrzycha. Dziś chcielibyśmy kontynuować tę wędrówkę, zwiedzając kolejne szlaki wałbrzyskiego śródmieścia i przyglądając
się, jak przed laty wyglądały znane nam zakątki.
Ruszamy w drogę.

Plac Magistracki
(Rathausplatz /
Kaiser-Wilhelm-Platz
/ Pl. Wolności
/ Pl. Obrońców
Stalingradu)

Ten plac pojawia się na
planach miejskich w 1854
roku. Dotychczasowy ratusz
znajdujący się na Rynku był
już stanowczo za mały, a jego
ewentualna rozbudowa nie
wchodziła w grę z uwagi na
brak miejsca. Podjęto wówczas decyzję o kupnie za 8000
talarów działki o powierzchni
czterech mórg należącej do
kupca nazwiskiem Menius,
na której stanąć miał nowy
ratusz. Stworzenie projektu
powierzono budowniczemu
Wäsmannowi z Wrocławia,
który zasłynął m.in. budową

kopuły na zamku królewskim w
Berlinie. Koszty budowy nowej
siedziby władz miejskich wy-

niosły ponad 25 tys. talarów,
a budynek oddano do użytku
15 października 1856 roku.

Przez długie lata plac nie
miał zbyt reprezentacyjnego
wyglądu, a nowo powsta-

» Wałbrzyski rynek z widocznym wylotem
ul. Gdańskiej na pocztówce z początku XX
wieku / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

ły ratusz był jego jedyną
ozdobą, nie licząc drewnianego zbiornika wodnego z niewielką fontanną.
Na domiar złego po większych opadach deszczu
potoki wody spływały z
placu ku dzisiejszej Al. Wyzwolenia żłobiąc koleiny w
piaszczystym podłożu.
Ozdobą miasta oraz miejscem spotkań wałbrzyszan
plac zaczął stawać się dopiero po zbudowaniu pomnika
cesarza Wilhelma. Wówczas
też zmieniono jego nazwę
na Kaiser-Wilhelm-Platz.
W 1904 roku podjęto decyzję o rozbudowie ratusza
według planów wrocławskiego architekta Grossera.
Inny wrocławianin, inżynier
ogrodnictwa Menzel, zadbał o zagospodarowanie

placu przed ratuszem, tak
aby stał się on reprezentacyjnym punktem miasta.

Koszty budowy nowej
siedziby władz miejskich wyniosły ponad 25 tys. talarów,
a budynek oddano do
użytku 15 października 1856 roku
Tu odbywały się letnie koncerty, tu co roku pierwszego
dnia maja, zgodnie z praktykowaną do dziś w Austrii,
Szwajcarii i wielu rejonach
Niemiec tradycją, pojawiało
się majowe drzewko – zwiastun nadejścia wiosny. Plac
był też miejscem bożonarodzeniowych kiermaszów.
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» Widok ul. Słowackiego z przełomu XIX i XX wieku; po lewej widoczny budynek szpitala,
zaś po prawej – dawny budynek poczty przebudowany w 1907 roku / Muzeum Porcelany
w Wałbrzychu

wej oraz syndykatu węglowego. Z 1857 roku pochodzą
sąd i więzienie. W ich pobliżu
znajdował się budynek, który
w 1877 roku przebudowano
na potrzeby poczty. W 1907
roku na jego miejscu pojawiła
się dzisiejsza budowla.

Ulica Moniuszki
(Friedländer Straße)

Ulica Gdańska
(Danziger Straße)

Ta krótka i wąska uliczka
łącząca dwa reprezentacyjne
miejsca wałbrzyskiego śródmieścia – Rynek i plac Magistracki w swojej historii po
wielokroć zmieniała nazwę.
Początkowo była to Freiburger
Straße (od nazwy miejscowości Freiburg czyli Świebodzice).
Tę samą nazwę nosiła dzisiejsza ul. Słowackiego. Można
więc wnioskować, że ulica
Gdańska traktowana była po
prostu jako jej przedłużenie,
szczególnie, że do połowy
XIX wieku, czyli do chwili
zbudowania nowego ratusza,
obecny plac Magistracki po
prostu nie istniał.
Wcześniej uliczka była jeszcze węższa niż dziś, jednak
w 1827 roku wybuchł wielki
pożar, który obrócił wówczas
w popiół wszystkie budynki
– wtedy jeszcze drewniane
– po zachodniej stronie ulicy.
Właściciele odbudowali kamienice jeszcze tego samego
roku, jednak nakazano im,
aby budynki były cofnięte o
kilka stóp. W zamian miasto
przejęło na siebie zadanie i
koszta ogrodzenia posesji.
W 1847 roku władze Wałbrzycha wprowadziły nowe
nazewnictwo części ulic – od
tej pory na planach miasta
pojawia się Danziger Straße,
czyli ulica Gdańska.
Z okazji sześćdziesiątych urodzin poety Hermanna Stehra,
który urodził się w Bystrzycy
Kłodzkiej, a zmarł w Szklarskiej
Porębie i którego twórczość
związana była z naszym regionem (od 1899 roku był m.in.
nauczycielem w Dittersbach
– dzisiejsze Podgórze), ulicę
nazwano jego imieniem. Na
ten sam krok zdecydowała się
również gmina Dittersbach.
Po jej włączeniu w granice administracyjne Wałbrzycha nie
mogły jednak istnieć w mieście
dwie ulice o tej samej nazwie.
Ulica Gdańska została więc

powtórnie przemianowana na
Freiburger Straße, a wkrótce
potem – a była to już szósta
zmiana nazwy – na Danziger
Straße.
W powojennej historii Wałbrzycha ulica nosiła przez
długie lata imię Nikosa Belojannisa, greckiego działacza ruchu komunistycznego
i antyhitlerowskiego ruchu
oporu, skazanego na śmierć
i straconego w marcu 1952
roku. W latach 90. przywrócono jej nazwę ulicy Gdańskiej.

Ulica Słowackiego
(Freiburger Straße)

Freiburger Straße, czyli ulica
Świebodzicka rozpoczynała
się kiedyś, jak można przeczytać wcześniej, już przy Rynku.
Kiedy jej zabudowa objęła
także część poniżej dzisiejszego placu Magistrackiego, w
kierunku placu Grunwaldzkie-

go, ten fragment ulicy zaczęto
nazywać Neue Freiburger Straße (nowa ulica Świebodzicka).

Najstarszym budynkiem przy dzisiejszej
ulicy Moniuszki był
zbudowany w 1440
roku (a nawet, wedle
innych źródeł, już w
1428 roku) katolicki
kościół Św. Michała
Najważniejszym budynkiem
przy niej był zbudowany około
1833 roku szpital (Knappschaftslazarett – szpital tzw. Spółki
Brackiej), który istniał do 1908
roku. Został wyburzony po
zbudowaniu nowej placówki
medycznej przy dzisiejszej ul.
Batorego. Na miejscu dawnego szpitala wzniesiono natomiast budynki ówczesnej
miejskiej kasy oszczędnościo-

Na planie z 1750 roku ulica
ta jest jeszcze podzielona na
dwie części. Jej fragment od
Rynku do kościoła katolickiego
(dzisiejszy kościół pod wezwaniem Aniołów Stróżów) nosił
nazwę Kirchgasse (uliczka
Kościelna), zaś ciąg dalszy –
Landstraße nach Friedland,
czyli po prostu szosa do Mieroszowa.
Najstarszym budynkiem przy
tej ulicy był zbudowany w
1440 roku (a nawet, wedle
innych źródeł, już w 1428 roku)
katolicki kościół Św. Michała.
Jeszcze do lat 90. XIX wieku
ulica Moniuszki zabudowana
była, szczególnie w swojej
dalszej części – od kościoła
katolickiego do skrzyżowania
z Wihelmstraße (dzisiejsza ul.
Matejki) – małymi domkami
rzemieślników. Do końca lat
80. na skrzyżowaniu z ul.
Matejki znajdowało się nawet
gospodarstwo rolne niejakiego Fellmanna. Sama ulica była
natomiast w owym czasie
jeszcze węższa niż dziś.
Po zbudowaniu kościoła
ewangelickiego w 1788 roku
nastąpiła zmiana w nazew-

» Tylna fasada ratusza wraz z charakterystycznymi schodami prowadzącymi
do placu Magistrackiego / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

» Malowniczy widok ul. Moniuszki z kościołem pw. Aniołów
Stróżów w tle / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

nictwie ulic tego fragmentu
miasta. Trakt prowadzący od
ulicy Moniuszki do nowego
kościoła nazwany został Kirchstrasse (ulica Kościelna – ta
nazwa pozostała do dzisiaj),
natomiast dotychczasowa
ulica Kościelna otrzymała nazwę Friedländer Straße, czyli
ulica Mieroszowska. W 1868
roku Towarzystwo Akcyjne
Szosy Wałbrzysko-Mieroszowskiej dokonało jej otwarcia

pod nową nazwą Friedländer
Chausse (Szosa Mieroszowska).
Wówczas ulica ta, prowadząca od Rynku aż do granic
miasta, o długości dokładnie
3871 metrów stała się najdłuższym traktem komunikacyjnym przedwojennego
Wałbrzycha.
Na podst.: Kleinwächter M., Durch
Waldenburgs Straßen, Waldenburg
(Schles.) 1937 opr. i tłum.: J. Drejer
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Połączyło ich pogranicze
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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.

Za nami kolejne polsko-czeskie spotkania w ramach
projektu „Strzegom – Hořice: łączy nas pogranicze”.

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

Tym razem odbył się
wyjazd do Jańskich Łaźni – na Ścieżkę Koronami
Drzew. Z jej góry roztacza
się panorama Karkonoszy
i okolic. Turyści, z których
najliczniejszą grupę stanowili członkowie strzegomskiego Klubu Miłośników
Gór, zwiedzili Trutnov oraz

przemierzyli trasę turystyczną związaną z tamtejszą
prusko-austriacką bitwą w
1866 roku.
Kilka dni później turyści
z miast partnerskich, w
tym radni Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Strzegomiu, odwiedzili polską
część pogranicza, wspina-

jąc się na Trójgarb w okolicach Szczawna-Zdroju.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Starej
Kopalni w Wałbrzychu,
wyjątkowego na pograniczu polsko-czeskim obiektu dziedzictwa przemysłowego.
KaR

Fot. użyczone (Zespół Szkół w Strzegomiu)

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

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”.

Wystawa dla zwiedzających czynna do 30 września 2022 r.
w środy i niedziele w godz. 12:00-14:00

REKLAMA

REKLAMA

WSTĘP WOLNY
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Od słów do czynów Bezpieczniej w Żarowie
Rozpoczyna się obiecana nie tak dawno budowa posterunku policji w Marcinowicach.

Zakończono właśnie prace przy budowie nowych
przejść dla pieszych, które powstały w Żarowie.
ry. Nowe przejścia, które powstały na terenie
Żarowa, zostały oznakowane i doświetlone,
a w okolicach niektórych przejść dla pieszych
wybudowano także odcinki chodników.
Inwestycje wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach – mówi Wojciech
Lesiak, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu
Miejskiego w Żarowie.
KaR

Od słów do czynów. Założenia projektowe
obejmują budowę w systemie modułów 3D
dwóch parterowych budynków z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego posterunku policji i garażu z magazynem wraz z zagospodarowaniem terenu na
działce przy ul. Tuwima w Marcinowicach.
Zgodnie z założeniami prace potrwać mają
kilka miesięcy.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

Stało się. Inspektorzy nadzoru z ramienia
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz wykonawcy inwestycji odebrali już
teren pod budowę nowoczesnego obiektu.
Szef kancelarii prezesa Rady Ministrów,
Michał Dworczyk, poinformował w grudniu
ubiegłego roku o planach budowy nowego
posterunku policji w Marcinowicach. Na
realizację inwestycji zaplanowano niespełna
3 mln zł.

Fot. KaR

Fot. KaR

W ramach realizacji zadania wykonanych
zostało łącznie 8 przejść dla pieszych przy
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, 1 Maja,
Sikorskiego, Armii Krajowej, Mickiewicza
oraz Piastowskiej.
Koszt budowy wyniósł ok. 300 tys. zł. Prace przy budowie bezpiecznych przejść dla
pieszych dobiegły końca i mieszkańcy naszej
gminy mogą korzystać z nowej infrastruktu-
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Fot. użyczone (Wydawnictwo Technol)

» Dziesiątki relacji świadków, do których w
trakcie niemal 20 lat badań dotarł Bartosz
Rdułtowski, wzbogacają opisaną w publikacji
historię o szereg nieznanych faktów

Riese, czyli nieznany
początek tajemnicy
Druga wojna światowa powoli dobiega końca. Na Dolnym Śląsku
od wielu miesięcy realizowane jest przedsięwzięcie, będące jedną
z najpilniej strzeżonych tajemnic Trzeciej Rzeszy. Sekret przeznaczenia „projektu” zna tylko wąska grupa wtajemniczonych osób…
Chyba nie musimy was namawiać do dalszego czytania tego artykułu?!
W połowie kwietnia 1945
roku w Pradze wydane zostają ostatnie rozkazy, ponownie zmieniające jego rolę.
Kilkanaście dni później dla
niemieckiego kierownictwa
staje się oczywiste, że lada
dzień ich sekret znajdzie się
na ziemiach należących już
do Polski.

Mija kilka miesięcy. Wieści
o wykutych w zboczach Gór
Sowich oraz pod Książem
gigantycznych podziemnych
tunelach zaczynają zataczać
coraz szersze kręgi. Rośnie
zainteresowanie rolą, jaką w
planach Hitlera spełniać miało
mroczne „podziemne miasto”
i prastare zamczysko. Przyby-

wający na Ziemie Odzyskane
Polacy coraz częściej słyszą
pogłoski o ukrytych skarbach
i depozytach. Mnożą się też
spekulacje o zamaskowanych
przez Niemców podziemnych
fabrykach tajnych broni. Informacje o zagadkowych lochach
docierają do dziennikarzy,
instytucji rządowych i wojska.

Apel autora

Mam prośbę do czytelników, którzy chcieliby podzielić
się ze mną swoją wiedzą o wojennych i powojennych
tajemnicach Zamku Książ i Gór Sowich. Piszcie o wszystkim,
co wiecie na adres: bartoszrdultowski@gmail.com

Rozpoczyna się polowanie
na… podziemne tajemnice
Gór Sowich i Zamku Książ.
Większość wydarzeń, jaka
rozegrała się podczas pierwszych powojennych lat w Górach Sowich i w Zamku Książ,
wciąż skrywa wiele sekretów.
Książka „Riese” – początek
tajemnicy to właśnie historia
tamtych lat. To także relacja o
pierwszych próbach zgłębiania sekretów poniemieckich
podziemi odkrytych w rejonie
Gór Sowich i Zamku Książ.
Dziesiątki relacji świadków
tamtych wydarzeń, do których
w trakcie niemal 20 lat badań
dotarł autor Bartosz Rdułtowski, wzbogacają opisaną w

publikacji historię o szereg
nieznanych faktów. A działo się
zaraz po wojnie w Górach Sowich i w Książu bardzo wiele.
Szukano poniemieckich depozytów, penetrowano kolejne
partie podziemi, szabrowano,
mordowano niewygodnych
świadków i tworzono pierwsze
hipotezy co do przeznaczenia
„projektu” i podziemi.
Złowrogi cień niemieckich
sekretów wisiał nad nowymi
mieszkańcami Ziem Odzyskanych od pierwszych dni ich
pobytu na tych terenach. Poszukiwane w podziemiach
skarby były tylko fragmentem
przekazywanych sobie z ust do
ust każdego dnia opowieści.
Ostrzegano też przed Werwolfem, bandami szabrowników i
niemieckimi minami.
Miejscowi Niemcy zazwyczaj niewiele mówili o
wydarzeniach z lat wojny.
Większość z nich dość szybko
musiała opuścić te ziemie,
zabierając ze sobą wiedzę
o wydarzeniach z tamtych
lat. Tym bardziej zaskakuje
postać jednego z nich – Antona Dalmusa, który nie tylko
przyznał się do własnego
udziału w „projekcie”, ale
stał się też informatorem
polskich dziennikarzy oraz
współpracownikiem, następnie pracownikiem polskich
instytucji i firm. Realizowany
przez Niemców „projekt” po-

zostawił po sobie gigantyczne ilości niewykorzystanych
materiałów budowlanych.

Miejscowi Niemcy zazwyczaj niewiele mówili o wydarzeniach z
lat wojny. Większość
z nich dość szybko
musiała opuścić te
ziemie, zabierając ze
sobą wiedzę o wydarzeniach z tamtych lat
Zalegały one tereny Gór Sowich i okolice Zamku Książ.
Bardzo szybko stały się łakomym kąskiem dla szabrowników i państwowych instytucji.
To właśnie ich odzyskiwanie
wspomagał Dalmus. Czy początkiem owej współpracy było
przekazanie przez Niemca jakiejś dokumentacji „projektu”?
Dalmus to nie jedyna zagadkowa postać powojennej historii Gór Sowich. Swoje sekrety przez całe dekady skrywali
też dziennikarze, którzy pierwsi
chwycili za pióro, by opisać
podziemne miasto pod Wałbrzychem i Zamkiem Książ. Ich
weryfikowane po latach relacje
pozostawiają wiele znaków
zapytania. Tym bardziej, że dla
części z nich przewodnikiem po
poniemieckich podziemiach i
głównym informatorem był...
Anton Dalmus!
Red

„Riese” – początek tajemnicy

Bartosz Rdułtowski
Wydawnictwo Technol
Kraków 2022
Stron 490
Książka jest już do nabycia na stronie:
www.wydawnictwotechnol.pl
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE

Stwórzcie filmik o mieście
Zapraszamy 8 i 9 lipca do Galerii Fotografii w Świdnicy (Rynek 44) na warsztaty animacji poklatkowej, które poprowadzi
Anastazja Konnyk! Zajęcia, które potrwają od 12:00 do 15:00

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

przeznaczone są dla dzieci od 8 do 14 lat ze Świdnicy i Ukrainy.
Młodzi ludzie wspólnie stworzą filmik o mieście – bajkową
historię o przyjaźni polsko-ukraińskiej. Zapewnione będziecie
mieć wszystkie potrzebne narzędzia: nożyczki, klej, papier,
ołówki i flamastry. Zabierzcie ze sobą tylko waszą wyobraźnię! Zapisy na zajęcia przyjmuje Marta Ciućka pod adresem:
m.ciucka@sok.com.pl.
SCB, KaR

Ruszamy w Góry Literatury
Za tydzień rozpocznie się już ósma edycja Festiwalu „Góry Literatury”. Jest to bez wątpienia najważniejsze i największe wydarzenie
związane ze słowem pisanym na Dolnym Śląsku. Po raz drugi za organizację imprezy będzie odpowiedzialna Fundacja Olgi Tokarczuk.
Z pisarzami, plastykami, reżyserami, dziennikarzami, muzykami będziemy spotykać się w Radkowie, Ścinawce Górnej, Wałbrzychu,
Świdnicy, Sokołowsku, ale przede wszystkim w Nowej Rudzie.
Festiwal potrwa od 13 do 21 lipca.
Ilość oferowanych spotkań, paneli
dyskusyjnych, projekcji, wernisaży i
koncertów przyprawia o zawrót głowy.
Obecna edycja wydaje się jeszcze
bogatsza niż ubiegłoroczna. Nie
jesteśmy zatem w stanie przedstawić wszystkich zaplanowanych
wydarzeń. Skupimy się zatem na
tym, co wydaje się nam najbardziej
interesujące. W środę (13.07) do
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej
Rudzie zapraszają Jagoda Szelc i Lech
Moliński. Reżyserka i organizator
wydarzeń filmowych poprowadzą
spotkanie z autorem książki o filmowym Dolnym Śląsku, a później zapowiedzą projekcję filmu „Interior”.

Dzień zakończy darmowy koncert
na rynku folkowego zespołu „Sutari”. Kolejny dzień można uznać za
wyjątkowo polityczny. Zamek Książ
stanie się miejscem spotkania z Anne
Applebaum i Donaldem Tuskiem w
związku z wydaniem ich książki „Wybór”. Zamek odwiedzi też m.in. Jacek
Żakowski. W innym zamku – Sarny
w Ścinawce Górnej wystąpi Natalia
Przybysz. Z kolei piątek będzie dniem
mocno sfeminizowanym. O rzeczach
ważnych nie tylko dla kobiet będą
rozmawiać m.in. Karolina Korwin-Piotrowska, Kasia Kasia, Agnieszka
Szpila, Magdalena Środa, Manuela
Gretkowska. Spotkania odbędą się
również w Zamku Sarny. Kto będzie

miał siły, będzie mógł uczestniczyć w
koncercie Raz, Dwa, Trzy.
Pewnie sobotnim hitem będzie
wymiana zdań o wolności słowa
pomiędzy Adamem Bodnarem, Michałem Rusinkiem i Jakubem Żulczykiem, albo rozmowa Jerzego
Sosnowskiego z Olgą Tokarczuk o
jej najnowszej książce „Empuzjon”.
Tego dnia nie tylko posłuchamy
słowa mówionego, ale również
śpiewanego. Najpierw posłuchamy
„Dagadany”, później, już na rynku w Nowej Rudzie – „Póki Co” i
„Wilków”. Niedzielę można określić
maratonem spotkań z literatami.
Potrwa on od godziny 12:30 do
21:30. Wśród zaproszonych autorów

Wakacje w Starej Kopalni

Od pier wszego dnia
wakacji grupy półkolonii, kolonii czy wycieczek
mogą zapisywać się na
specjalnie przygotowane dla nich zajęcia, takie
jak: Kwiat paproci, Szychta fuksów, Górniczy wagon, czy Archeologiczne
bystrzaki. Dla turystów
indywidualnych nie zabraknie Nocnego Zwiedzania,
czy Rodzinnych Niedziel.
Szczegółową ofertę dla
zwiedzających oraz bilety
można znaleźć na stronie www.starakopalnia.pl.
Tradycyjnie jak co roku nie
zabraknie oferty Letniej
Akcji Kulturalnej. Spektakle
dla dzieci przygotowane
przez Teatr William’s odbędą się w letnie lipcowe niedziele w plenerach
Starej Kopalni. W tym roku w ramach letniego kina plenerowego Open
Air Wałbrzyski Ośrodek Kultury na wielkim ekranie przed Coolturalną
Montownią zaprezentuje produkcje Disneya. Pierwszy seans już 8 lipca
w sobotę o godzinie 21:30. Na ekranach pojawi się „Zakochany Kundel”.
Nie lada gratką będzie wizyta w Wałbrzychu specjalnego Naukobusa,
który przyjedzie do kopalni w dniach 21-22 lipca. Naukobus wyjechał w
trasę po Polsce z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i w odwiedzanych przez siebie miastach, będzie zachęcał – zupełnie bezpłatnie – do
wykonywania naukowych doświadczeń pod opieką wykwalifikowanych
edukatorów.
W lipcu czeka również plenerowy koncert Korteza w ramach trasy Holiday Tour. Artysta odwiedzi Starą Kopalnię w niedzielę 24 lipca.
znajdą się m.in. Jakub Żulczyk, Michał
Heller, Jacek Dukaj, Richard Flanagan. Koniec weekendu zaakcentuje
koncert weteranów czeskiej sceny
alternatywnej – „The Plastic People
of the Universe”. W poniedziałek najbardziej intrygująco brzmi zapowiedź
spotkania na antenie Radia Nowy
Świat z Krzysztofem Meissnerem i
Jerzym Sosnowskim. Rozmawiać
będą o książce, której jeszcze nie ma
z Michałem Nogasiem. We wtorek
interesująco zapowiadają się rozmowy biografki Karoliny Pasternak
z Agnieszką Holland oraz Jacka Leociaka z Anną Bikont, autorką książki

„Cena. W poszukiwaniu żydowskich
dzieci po wojnie”. W środku tygodnia,
w Radkowie będzie czas na spotkanie
z autorami książek nominowanych
do konkursu Literacka Podróż Hestii.
Z kolei w Zamku Sarny odbędzie
się koncert pianistki – Hani Rani. W
czwartek festiwal zakończy m.in. spacer po Sokołowsku z Markiem Jurkiem
śladami „Empuzjonu” Olgi Tokarczuk.
Jak widać, entuzjaści prawdziwej
sztuki, a szczególnie literatury, będą
mieli z czego wybierać, a to tylko
drobna część tego, co przygotowali
organizatorzy.

» W ubiegłym roku Jarosław Kuźniar rozmawiał z
młodym naukowcem Piotrem Psyllosem

Piotr Bogdański

Fot. Piotr Bogdański

Zręcznie zaklęci w rękodziele

Czas na cykl warsztatów o tematyce
rękodzielniczej. Nowoczesny handmade
połączony z legendami i historiami związanymi z Wałbrzychem i okolicami. 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, które jest autorem projektu.
W drugiej części projektu zapraszamy
na warsztaty, na które będą obowiązywały zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Ta część projektu rozpoczyna
się 9 lipca od warsztatów mydlarskich. Do mydeł, nawiązując do górniczej historii Wałbrzycha, dodany zostanie
m.in. węgiel aktywny. Na kolejnych warsztatach, 10 lipca, uczestnicy stworzą świece sojowe, wzbogacone
aromatycznymi, oczyszczającymi czy też pobudzającymi olejkami. Wykonają także tabliczki zapachowe z wosku
ozdobione m.in. suszonymi kwiatami.
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NASI ULUBIEŃCY

Do adopcji jeden krok

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

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

BUZZ, nr ewidencyjny 99/21
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 22.06.2021

DINO, nr ewidencyjny 110/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 02.07.2021

DUSIA, nr ewidencyjny 92/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 17.07.2021

JERRY, nr ewidencyjny 128/21
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 11.08.2021

LEO, nr ewidencyjny 116/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 12.07.2021

ŁATEK, nr ewidencyjny 55/22
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 23.03.2022

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 24.04.2020

MICIA, nr ewidencyjny 2/22
Wiek: 13 lat
Data przyjęcia do schroniska: 05.01.2022

MORUS, nr ewidencyjny 107/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 28.06.2021

SZIRA, nr ewidencyjny 239/21
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 20.12.2021

TEDI, nr ewidencyjny 28/22
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 07.02.2022
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziecie do schroniska i zakochujecie się od pierwszego wejrzenia
w jednym z jego podopiecznych. Możliwe? No pewnie, że tak. Co więcej, my co dwa tygodnie ułatwiamy wam zrobienie tego ważnego kroku, pokazując milusińskich, czekających, by ich pokochać
na nowo.
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NIE MA NAS W DOMU

Fot. użyczone (LOT AW)

» Tak prezentuje się wieża widokowa na Górze św. Anny

Krajobrazy z samej góry
Było już o Górach Sowich i Wałbrzyskich. Dziś, po krótkiej przerwie, kontynuujemy
wędrówkę po „pagórkach” Aglomeracji Wałbrzyskiej. Czas na Włodzickie Wzgórza.
Każdy kto przemierzał te tereny, wie, że jest tam pięknie. Ale nie wszyscy przecież
tam byli, a może są tacy, którzy chcieliby sobie przypomnieć te rejony.

Wzgórza Włodzickie to
małe, malownicze pasmo górskie w Sudetach Środkowych
złożone z kilkunastu widokowych wzniesień nieprzekraczających 800 m n.p.m. o
powierzchni ponad 70 km kw.
Położone w dorzeczu Włodzicy i jej dopływów i rozciągają
się na długości 20 km, od
miejscowości Świerki do okolic Gorzuchowa. Kulminacją
pasma jest Włodzicka Góra
(757 m n.p.m.). W środkowej
części znajduje się Obniżenie
Noworudzkie.

Zbudowane są z prekambryjskich gnejsów, amfibolów
i diabazów, zieleńców, łupków łyszczykowych, fyllitów,
wapieni. W wielu miejscach
znajdowały się tu niewielkie
kamieniołomy, w których wydobywano czerwony piaskowiec. Na północnym zboczu
Włodzickiej Góry znajduje
się nieczynny kamieniołom
melafiru.
Jak zwykle zachęcamy was
do wędrowania i odkrywania wież widokowych. Ta
najbardziej znana znajduje

się na szczycie Włodzickiej
Góry, powyżej wsi Świerki.
Budowla powstała w 1927
r. dzięki lokalnemu oddziałowi Kłodzkiego Towarzystwa
Górskiego (GGV). Po II wojnie
światowej zapomniany obiekt
popadł w ruinę. W 2018 r.
przeprowadzono prace renowacyjne przywracając wieży
wygląd z okresu fundacji.
Odrestaurowana wieża ma 15
m wysokości i rozpościera się
z niej panorama m.in. na Góry
Sowie i Wałbrzyskie. Dodajmy,
że na zboczu znajduje się

malowniczy punkt widokowy
z krzyżem.
Inną wieżą widokową jest
ta na Górze św. Anny w Nowej Rudzie. Jako punkt widokowy doceniany już w II poł.
XIX w. Zgodnie z przekazami
w 1882 r. wzniesiono tutaj
pawilon, a przy nim drew-

nianą platformę o wysokości
5 m, z której rozpościerał się
widok na okolice. W 1906 r.
pomost ten z konieczności pomniejszono. Wtedy pojawił się
pomysł budowy murowanej
wieży widokowej. Staraniem
Carla Ferche z Kłodzkiego
Towarzystwa Górskiego w

1911 r. zbudowano i oddano
do użytku wysoką na 14 m
wieżę z czerwonego piaskowca, na planie czworokąta.
Po gruntownym remoncie i
dobudowaniu wiaty obiekt
udostępniono w nowej formie
turystom.
Tymczasem już w 1889 r.
na Górze Wszystkich Świętych wybudowano miniwieżę o wysokości 2,8 m, co
sprawiło, że miejsce to stało
się dużą atrakcją turystyczną, więc ok. 20 lat później
sekcja GGV zaproponowała budowę nowej, wyższej
wieży. 12 czerwca 1913 r.
wmurowano pod jej budowę
kamień węgielny. Niedługo
potem oddano do użytku
nowy, 15-metrowy, okrągły
obiekt, zwieńczony galeryjką. Wybudowana została z
czerwonego piaskowca, a
nadano jej imię feldmarszałka
von Moltke. Po gruntownym
remoncie w 2011 r. można z
niej podziwiać piękne panoramy Sudetów Wschodnich i
Środkowych.
Ciekawym miastem u podnóża Wzgórz Włodzickich jest
Nowa Ruda. Warto ją zwiedzić
zgodnie z zaplanowaną trasą,
„Szlakiem spacerowym grodu
nad rzeką Włodzicą”. Trasa
została oznaczona w terenie
żółto-czerwonym kwadratem,
czas jej przejścia to około
godzina. Szczegółowe informacje, propozycje innych szlaków oraz ciekawe miejsca (jak
np. zabytkowy ratusz i kościół
św. Mikołaja) zostały opisane
w aplikacji mobilnej miasta
Nowa Ruda, którą pobierzecie
na telefon w sklepie Play App
Store wpisując w aplikacjach
hasło Nowa Ruda.

Wieże widokowe na Wzgórzach Włodzickich

Wieża na Włodzickiej Górze (757 m n.p.m.)
• od stacji kolejowej Świerki Dolne szlakiem zielonym – 50 min
• z Nowej Rudy szlakiem zielonym – 2h 50 min
• od kościoła w Świerkach szlakiem czerwonym – 50 min
Wieża widokowa na Górze św. Anny (647 m n.p.m.)
• szlakiem żółtym z Nowej Rudy ze Stacji Kolejowej – 1h
• szlakiem zielonym z Nowej Rudy ze stacji kolejowej – 1h
Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych
• z centrum Słupca (dzielnica Nowej Rudy) szlakiem czerwonym – 1h 15 min
• z Nowej Rudy szlakiem zielonym przez Górę Św. Anny – 2h 20 min

» Ciekawym miastem u podnóża Wzgórz Włodzickich jest Nowa Ruda
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Okiem gracza

Kiedy Minecraft staje się nudny

Prawnik radzi
O co chodzi z nierównymi udziałami
w majątku wspólnym małżonków?
Wyjaśnia nasz prawnik Adam Daraż.
Należy wskazać, iż z chwilą
zawarcia małżeństwa, między małżonkami powstaje
wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty nabyte
w czasie jej trwania przez
oboje małżonków lub przez
jednego z nich. Gdy małżeństwo kończy się rozwodem,
wszystkie te przedmioty podlegają równemu podziałowi.
Istnieje możliwość, by jeszcze
przed zawarciem związku
małżeńskiego zdecydować,
że oboje małżonkowie zachowają odrębne majątki. W
tym celu u notariusza powinni

zawrzeć małżeńską umowę
majątkową, potocznie zwaną
intercyzą. Taka umowa może
sprawić, że majątki małżonków nie stają się automatycznie jedną masą, a każde
z nich swobodnie będzie dysponować tym, co nabędzie w
trakcie trwania małżeństwa.
Gdy jeden z małżonków
chce podważyć zasadę równych udziałów w majątku
wspólnym, trzeba przed sądem przedstawić mocne dowody. Kodeks cywilny mówi o
tym, że z ważnych powodów
każdy z małżonków może żą-

dać, aby ustalenie udziałów w
majątku wspólnym nastąpiło
z uwzględnieniem stopnia, w
którym każdy z nich przyczynił
się do powstania majątku.
Praca przy wychowywaniu
dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym także jest
uwzględniana przy ocenie
przyczyniania się do powstania majątku. Reguła, na którą
na przestrzeni ostatnich lat
powoływał się Sąd Najwyższy
głosi, że odejście od zasady
równości udziałów jest możliwe tylko wtedy, gdy małżonek
w sposób rażący i uporczywy
nie przyczynia się do powstania bądź powiększenia majątku stosownie do swoich
możliwości zarobkowych i sił.
Inaczej sąd będzie oceniał te
siły w przypadku osoby całkowicie niezdolnej do pracy, a
inaczej w przypadku zdrowej
osoby, która przez lata nie

UWAGA KONKURS

Na słono lub na słodko. Podane z rozmaitymi dodatkami. Właściwie
z czym tylko lubicie, zjecie tę potrawę. O czym mowa? O pysznych
naleśnikach, które są świeże i ładnie podane w Fabryce Naleśników
i Pierogów. Niepozornej knajpce położonej na Piaskowej Górze przy
ul. Obrońców Westerplatte. Jeśli nie znacie jeszcze tego lokalu, warto
go bliżej poznać. Choćby dzięki nam, bo biorąc udział w zabawie i
dobrze odpowiadając na pytanie za wybranego naleśnika zapłacicie
mniej niż wynika z menu. Zobaczcie zdjęcie obok. Jak nazywa się ogród
japoński w Przesiece?
Dobrą odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie w lokalu podczas
składania zamówienia. Za naleśnika, którego zechcecie spałaszować
zapłacicie wówczas 2 zł mniej. Na lubiących dobrze zjeść oraz
posiadaczy kuponów z naszej gazety w Fabryce Naleśników i
Pierogów w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (6 lipca)
do piątku (8 lipca). Regulamin konkursu znajdziecie na naszej
stronie pod adresem www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu i
otrzymacie na wynos.

Przez to, że Minecraft jest
grą sandbox daje on graczom
dużą swobodę w odkrywaniu
świata. Jednak mimo wielu
możliwości dość szybko znudziłam się tym kwadratowym
środowiskiem i zmuszona
byłam wymyślać różne aktywności, które pozwolą mi
jednak nadal grać z moim
siostrzeńcem.
Zaczęłam od czegoś, co
niewątpliwie sprawia, że każda gra staje się lepsza, czyli
od modów. Wypróbowałam
kilka z nich i moim faworytem
jest chyba GalacticCraft, który

umożliwia lot w kosmos i
zwiedzanie księżyca. W Minecraftcie można przechodzić
do różnych wymiarów, ale ten
mod jest wyjątkowy dzięki
wyzwaniu, jakim jest zbudowanie własnej rakiety.
Z bardziej przyziemnych
spraw mogę polecić również
próbowanie odwzorowania
prawdziwych budowli z pamięci. Im większy obiekt, tym
lepiej, a im bardziej nie wyjdzie, tym będzie śmieszniej.
A gdy wszystko inne zawiedzie, zrób dokładne przeciwieństwo tego, czego chcą

wykazywała inicjatywy, by
podjąć zatrudnienie.
Reasumując, aby sąd mógł
orzec o nierównych udziałach
w majątku wspólnym muszą
zaistnieć trzy przesłanki. Po
pierwsze jeden z małżonków
musi zgłosić takie żądanie, po
drugie muszą zaistnieć ważne
powody dla takiego żądania,
a po trzecie – i chyba najbardziej istotne – małżonkowie w
różnym stopniu przyczynili się
do powstania majątku wspólnego. Te ważne powody to
okoliczności, które z etycznego punktu widzenia przemawiają za ustaleniem nierównych udziałów. Wypada w
tym miejscu przytoczyć szereg
przykładów z orzecznictwa co
uważa się za ważne powody:
trwonienie majątku, uzależnienie od alkoholu/narkotyków/
zakupów itp., hazard, prowadzenie podwójnego życia,

permanentne pozostawanie
bez pracy przy jednoczesnym
braku troski o dom i dzieci.
Ważne powody co do zasady muszą być zawinione
przez małżonka. To, że ktoś ze
względu na poważną chorobę
nie pracował, nie uzasadnia
orzeczenia nierównych udziałów. Podobnie duża różnica
w zarobkach sama przez się
nie uzasadnia orzeczenia nierównych udziałów. Ważne, by
zarobki odpowiadały realnym
możliwościom danej osoby.
Innym ważnym powodem
przemawiającym za ustaleniem nierównych udziałów
może być także długotrwałe
osobne zamieszkiwanie, tzw.
separacja faktyczna. Jeśli od
lat każde z małżonków żyje
swoim własnym życiem, ale
żadne z nich nie zatroszczyło
się o formalne rozwiązanie
małżeństwa, może się okazać,

SKN

CHALLENGER
od ciebie twórcy. Zamiast
tworzyć swój własny świat
zniszcz go! Udaj się do najbliższej wioski i zacznij ją
niszczyć w jak najbardziej
kreatywny sposób. Dynamit,
współpraca z Creeperami, a
może po prostu niekończąca
się walka mieczem? Cokolwiek, co sprawi, że będziesz
się dobrze bawić.
Julia SKN Challenger

że status
materialny
każdego
z nich
się różni. Trudno
uznać za
sprawiedliwe,
by jedno
z małżonków było biernym
beneficjentem wzmożonych
starań tego drugiego.
Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku
wspólnym zgłasza się w postępowaniu o podział majątku
wspólnego.
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
Jak nazywa się ogród japoński w
Przesiece?

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

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

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.planetagracza.pl)

Dzisiejszy artykuł powstał dzięki mojemu siostrzeńcowi Erykowi, który zafascynował się Minecraftem i wykorzystuje fakt, że jego ciocia także lubi gry komputerowe. Więc zmusza mnie do wspólnego grania.
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Fot. Tomasz Czeleń

» Dla miłośników rowerów górskich wokół Krynicy-Zdroju wyznakowano ponad 120 km tras

Rower jest OK

Po stolicy polskich wód
Plan na bardzo aktywne wakacje w Polsce? Mam na to naprawdę dobrą propozycję. I to z całą rodziną. Nie od dziś wiadomo, że liderem tras rowerowych w Polsce
jest Małopolska. Znana już w kraju marka sieci szlaków rowerowych pod ogólną
nazwą Velo Małopolska to nie wszystko. Oferta jest znacznie bogatsza. Zapraszam do Krynicy-Zdroju.
Stolicą wód mineralnych w
naszym kraju jest bez wątpienia Krynica-Zdrój. Liczne źródła z bogatą w składniki wodę
przyciągają do tego uzdrowiska w przepiękny rejon
Beskidu Sądeckiego tysiące
kuracjuszy. Kolejne tysiące turystów przyciągają tu nie tylko

UWAGA

malownicze krajobrazy, ale
liczne atrakcje i aktywności,
jakie stworzono tu dla gości.
Wśród bogatej infrastruktury i atrakcji dla całych rodzin
od kilku lat nie brakuje tu
szlaków i tras rowerowych. W
Krynicy i jej okolicy stworzono
prawdziwy raj rowerowy,

w którym każdy fan roweru
znajdzie coś dla siebie. Jeśli
zapytacie, czy są najlepsze,
odpowiem, że znajdą się w
Polsce atrakcyjniejsze, ale nie
o to w tym wszystkim chodzi.
Zróżnicowana oferta, czyli
dla każdego coś miłego i to
jest to!

KONKURS

Nie musimy chyba was przekonywać o galopującej inflacji, ale nie można
dać się zwariować. Nie tylko pracą i rozmowami o podwyżkach człowiek
żyje. Każdemu należy się… chwila, powiedzmy, że zapomnienia. I relaks
przy pysznej kolacji we dwoje lub obiedzie z rodziną. Najlepiej w świdnickiej
Restauracji Kryształowa. Po pierwsze zjecie tam pyszne danie, a po drugie
dzięki nam zapłacicie mniej za rachunek. Jeśli weźmiecie udział w naszej
zabawie, za wybraną potrawę z karty dań wydacie o 15 proc. mniej. Trzeba
tylko dobrze odpowiedzieć na pytanie. Zerknijcie na zdjęcie obok. W jakich
górach wykonano to zdjęcie?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu, a ten pokażcie w lokalu podczas składania zamówienia. 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 (6 lipca) do piątku (8 lipca). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu.

Część „zrobiła się sama”,
bo wąskich mało uczęszczanych asfaltów jak z najlepszych górskich wyścigów jest
tu sporo. Uwagę i uznanie
zwraca bogata sieć szlaków i wybudowanych tras.
Widać, że to przemyślana
inwestycja, aby miłośnikom

rowerów stworzyć tu konkretną ofertę na spędzenie
aktywnie czasu właśnie na
dwóch kółkach. Dla miłośników rowerów górskich
i jazdy MTB wyznakowano
ponad 120 km tras wokół
Krynicy-Zdroju. Różne stopnie trudności, od familijnych

po ekstremalnie trudne dla
największych zapaleńców.
Nie brakuje na nich podjazdów, zjazdów, ładnych
widoków, ciekawych miejsc.
Kryniczanka, Mieczysław,
Tadeusz, czy Zuber to nie
tylko nazwy popularnych tu
źródeł. Od kilku lat to również
nazwy przygotowanych szlaków rowerowych większego
projektu rowerowego, który
z sukcesem i przemyślaną
wizją wykorzystywania naturalnego położenia i potencjału miejscowości jest
tu konsekwentnie wdrażany.
Do tego brzegi rzeki Kryniczanki zagospodarowane na
rodzinną trasę Velo Krynica
prowadzącą do Muszyny.
Asfalt, idealnie przygotowany zarówno dla przyczepek
jak i sakwiarzy, dzieci i całych
rodzin. Miejsca odpoczynku,
wspólne miejsce startu tras
(deptak), piękne krajobrazy,
architektura, historia Łemków, wieże widokowe, parki
linowe, kolejki górskie, muzea. Czego chcieć więcej?
Rowerowe wycieczki można tu rozszerzyć o szereg
propozycji uzdrowiska, a
rowerową poszerzyć np. o
fantastyczne szutry dla graveli. Wciąż mało? Słotwiny
Arena to nie tylko raj dla
miłośników białego szaleństwa. Latem zamienia się
w prawdziwy bike park, na
który składają się wybudowane jednokierunkowe trasy
rowerowe o różnej skali trudności. Cztery szlaki, 10 km
ciekawej oferty z atrakcjami
innymi niż rowerowe, ze
ścieżką w chmurach, z trasą
edukacyjną, która spodoba
się każdemu. Czy Krynica jest
już rowerową stolicą Małopolski, a może nawet Polski?
Jeśli jeszcze nie, to ma na to
ogromną szansę.
Tomasz Czeleń

KUPON
W jakich górach wykonano to
zdjęcie?

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

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

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

» Lody to synonim lata i jeden z najbardziej znanych produktów sezonowych

Lody, lody dla ochłody
Naturalnie, kolorowo i smacznie! Lody kochają zwłaszcza najmłodsi, choć my sami również chętnie
po nie sięgamy. Obecnie sprzedaje się je na każdym kroku. Reklamowane są często jako naturalne,
rzemieślnicze, tradycyjne. Czy jednak faktycznie takie są?
Lody to synonim lata i jeden
z najbardziej znanych produktów sezonowych (od kwietnia
do września przypada 7080% ich całorocznego spożycia). Deser ten jak żaden inny

najlepiej smakuje w upalny
dzień. Nic zatem dziwnego, że
bardzo dobrze się sprzedaje.
Niemal na każdym kroku możemy znaleźć budkę oferującą
lody w najróżniejszej postaci.

Z TĄ KSIĄŻKĄ SAMODZIELNIE
UŁOŻYSZ SOBIE DIETĘ I ZBUDUJESZ
ZDROWY STYL ŻYCIA
Ponad 270
zbilansowanych przepisów.
Mnóstwo porad.

REKLAMA

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)

Są amerykańskie, włoskie,
na patyku, w wafelku. Trudno też zdecydować się na
konkretny smak, bo obok
tych tradycyjnych – czekoladowych, śmietankowych czy

truskawkowych, pojawiają się
choćby miętowe, smerfowe
lub z dodatkiem popularnych
wafelków. Pozostaje też kwestia samego nazewnictwa.
Wiele miejsc sprzedaje lody,
reklamując je jako tradycyjne,
naturalne. Jak się to jednak
ma do rzeczywistości?

Słodki fałsz
w wafelku

Cztery lata temu UOKiK
przeprowadził kontrolę jakości
i oznakowania produktów
sprzedawanych jako domowe, tradycyjne, wolne od
GMO, naturalne. Pracownicy
Inspekcji Handlowej w 160
różnego rodzaju sklepach
sprawdzili 966 partii produktów. Efekt? Co trzecia wprowadzała konsumentów w
błąd.

Można przypuszczać, że
nieprawidłowe oznaczenia
mają też lody. Istnieje ich jedna
kategoria – lody spożywcze.
Producenci mogą więc sięgać
po określenia „naturalne” czy
„tradycyjne” stosunkowo swobodnie. I decydują się na ten
krok z chęci zysku, bo po taki
deser z całą pewnością ustawią się kolejki. A mało który
klient poprosi o listę składników. Mogłoby się wtedy
okazać, że lody zostały przygotowane z mieszanek, w skład
których wchodzą emulgatory. I
owszem, ułatwiają one proces
produkcji, ale z naturalnością
nie mają nic wspólnego.
Produkcja lodów naturalnych zawsze będzie droższa.
Ma to związek nie tylko z jakością składników niezbędnych
do przygotowania deseru, ale

też rzemieślniczą pracą i doświadczeniem. Deser musi też
być wyrazisty w smaku. Tu nie
ma miejsca na kompromisy.

Zjedzenie jednej czy
nawet dwóch kulek lodów podczas letniego
spaceru, gdy jednocześnie ruszając się
„spalimy” te kalorie, nie
powinno zachwiać bilansu energetycznego
Lody czekoladowe powinny
zawierać prawdziwą czekoladę, a bakaliowe być wypełnione orzechami i rodzynkami.
Takim wymaganiom nie każdy
potrafi sprostać.
– Sam proces produkcji
lodów ekologicznych nie-

» Na wartość odżywczą w znacznym stopniu wpływa też jakość użytych składników

Smolorz, „Biopiekarz”, który
w swojej ofercie ma lody
ekologiczne.

Zdrowe lody

Konsumenci mają dzisiaj
duże wymagania. Poszukują
produktów zdrowych, odżywczych, ale też niebanalnych i
mających wyjątkowy smak.
Takie też powinny być lody.
I choć przypisujemy je do
kategorii słodyczy, a więc
raczej mało dietetycznej przekąski, nie zawsze są bombą
kaloryczną i zagrożeniem dla
szczupłej sylwetki. Czy więc
można po nie sięgać bez wyrzutów sumienia będąc na
diecie odchudzającej?
Jak mówi dietetyk, dr inż.
Katarzyna Kowalcze, zje-

dzenie jednej czy nawet
dwóch kulek lodów podczas letniego spaceru, gdy
jednocześnie ruszając się
„spalimy” te kalorie, nie
powinno zachwiać bilansu energetycznego. – Ale
jeśli zdarzy nam się zjeść
wieczorem pół litra lodów
podczas oglądania telewizji,
to trzeba mieć świadomość,
że te kalorie pozostawią

konkretne efekty w postaci
nadwyżki energetycznej.
Lody są też źródłem różnej
jakości tłuszczów, również
tych nasyconych. Na przykład palmowego czy kokosowego, które nie mają
pozytywnego wpływu na
organizm.
Najniższą wartością energetyczną wyróżniają się sorbety – podkreśla. Są bardzo
orzeźwiające. W niemal 60%
składają się z wody. W zależności od smaku i składu zawierają od 60 do 120
kcal w 100 g. Nieco więcej
wartości energetycznej mają
lody jogurtowe, mleczno-owocowe, waniliowe lub
mleczne, śmietankowe, bakaliowe oraz czekoladowe.
Ich wartość energetyczną
znacząco zwiększają dodatki: bita śmietana,
wafelek, czekolada,
posypka, ciasteczka czy różnego
rodzaju polewy
smakowe.
– Na
wartość

Dziś o doborze farb. Lato to idealny czas do zajęcia się domową elewacją.
Jest wtedy dobra pogoda, długi dzień i możemy spokojnie wziąć się do roboty nie bojąc się nagłej zmiany warunków atmosferycznych.
dem spłukiwane są zarodniki
alg glonów i grzybów. Dzieje
się tak ze względu na użycie
specjalnych surowców, ale
także z powodu wyoblenia
struktury tynku. Brud nie ma
możliwości łatwego zaczepienia się o powierzchnię tynku.
Te cechy mają farby silikonowe. Takim produktem jest
np. farba NANOTECH 006. Po
wyschnięciu jest też elastyczna, co ma duże znaczenie przy
elewacjach, gdzie w zależności od intensywności koloru
farby, słońce może nagrzewać
ich powierzchnię do kilkudziesięciu stopni (ściany południowe i zachodnie). Nie bez zna-

Naturalne,
czyli jakie?

Za lody naturalne uznać
można wyroby przygotowane z jak najmniej przetworzonych składników.
Znajdziemy wśród nich
mleko niskopasteryzowane,
śmietankę, masło, żółtka
jaj, cukier i miód. Z kolei,
by przygotować sorbet, niezbędne są owoce, pulpa
owocowa, cukier, woda, naturalne zagęstniki, np. pektyna cytrusowa oraz naturalne
zagęstniki żelujące. Lody
określane mianem naturalnych nie powinny zawierać
barwników, emulgatorów,
aromatów, utwardzanych
tłuszczów roślinnych i
sztucznych konserwantów.
Są też nieco inne w smaku,
który nie jest podkręcany
żadnymi wzmacniaczami.
Wśród nich nie znajdziemy
deserów mocno kolorowych,
tak często wybieranych przez
dzieci. To sprawia, że trudno
im konkurować z mocno
napowietrzonymi lodami
konwencjonalnymi.
Agnieszka Gotówka
Tekst pochodzi
z portalu
biokurier.pl

» Lody lodom nierówne

Odnawiamy elewację (1)
Na początek kilka słów
o farbach. Te zewnętrzne
zapewniają elewacji bardzo
ważne cechy techniczno-użytkowe. Dla każdego inwestora
i wykonawcy na pewno zaletą będzie nowy kolor. Ale
to nie wszystko, z punktu
widzenia trwałości, farby
zmniejszają nasiąkliwość
warstw znajdujących się pod
nimi, a także polepszają właściwości samoczyszczące.
Dzięki temu powierzchnia
jest nie tylko czysta przez
długi czas użytkowania, ale
też zdecydowanie bardziej
odporna na porastanie biologiczne ponieważ wraz z bru-

odżywczą w znacznym stopniu wpływa też jakość użytych surowców, stopień ich
przetworzenia, dlatego też
warto mieć świadomość,
że lody lodom nierówne.
Zachęcam do szukania tych
naturalnych, a unikania wysoko przetworzonych z dodatkiem tłuszczu palmowego, sztucznych aromatów,
stabilizatorów czy sztucznych
barwników imitujących kolor
owoców – mówi dr inż. Katarzyna Kowalcze. I dodaje:
– Wysoki procentowy udział
naturalnych składników będzie gwarancją wysokiej
wartości odżywczej. Wybierając lody, można kierować
się prostą zasadą, według
której powinniśmy zaufać
małym lodziarniom, w których lody robione są
ręcznie.

czenia dla każdego właściciela
domu jest wysoka odporność
na promieniowanie UV, dzięki
czemu farba nie płowieje. Jest
paroprzepuszczalna, a więc
idealnie nadaje się do elewacji
ocieplonych wełną mineralną.
Dla ciemnych kolorów
dedykujemy farbę SILIKONOWĄ 003. Możliwe jest w
niej zastosowanie tak zwanego zimnego pigmentu.
Czyli produktu, który obniża
temperaturę elewacji o kilka
stopni. Jest to bardzo ważne,
ponieważ różnice temperatur
powodują naprężenia, które
mogą powodować pęknięcia
na elewacji.

Każdą z tych farb można
nanosić wałkiem, pędzlem
lub natryskowo na czyste,
suche, nośne i wysezonowane podłoże. Malowanie
należy prowadzić w sposób ciągły na jednej płaszczyźnie nie dopuszczając do
wyschnięcia części farby w
celu uniknięcia widocznych
połączeń. W czasie nanoszenia i wysychania chronić
farbę przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i
mrozem. Temperatura prac
powinna wynosić od +5ºC
do +25ºC. Czas wysychania
jednej warstwy wynosi ok. 12
godz. Zużycie na jednokrotne

malowanie w zależności od
rodzaju podłoża waha się: od
0,15 do 0,25 l/m. kw. Każdą z

nich znajdziemy u lokalnego
dystrybutora takiego jak MAZBUD, gdzie jego doradcy pomogą indywidualnie dobrać
produkt do danej elewacji.
BP

Fot. użyczone (Kreisel)

wiele różni się od metod
stosowanych w przypadku
deserów konwencjonalnych.
Zasadniczą różnicą jest cena
składników. Cukier tradycyjny kosztuje niecałe 2 zł,
organiczny jest cztery razy
droższy. To przekłada się na
finalną cenę produktu. Za
gałkę lodów ekologicznych
płacimy najczęściej 4 zł. W
Polsce lody ekologiczne nadal są produktem niszowym.
Musimy się do nich przekonać, poznać ich smak i
jakość. To zadanie wymaga
czasu i zaangażowania z naszej strony. Produkcja takich
lodów może nie da dużego
zysku, ale to niezwykle ciekawe doświadczenie. Mnie
to wystarczy – mówi Bogdan

27

Wiemy JAk ŻyĆ

WIESZ CO | NR 16/5.7.2022 r.

» Farba NANOTECH 006 po wyschnięciu jest elastyczna, co
ma duże znaczenie przy odświeżaniu elewacji

28

stREfa RoZRyWkI

WIESZ CO | NR 16/5.7.2022 r.

STREFA ROZRYWKI

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 26-27

Poziomo:
1 - teren, na którym znajdują się urządzenia
do montażu i startu statków kosmicznych
3 - tęsknota, zwłaszcza za krajem ojczystym
4 - szczególny szacunek, względy okazywane
komuś
6 - patologiczny wstręt mężczyzny do
kobiet
11 - wszystkie dostępne, osobowe
źródła informacji
12 - zmyślenie, często obliczone na efekt
13 - przełożony żydowskiej gminy
wyznaniowej
14 - obudowane krzesło, z klęcznikami,
przeznaczone do odbywania spowiedzi
15 - urządzenie do wyciągania i luzowania
kotwic
17 - pieśń śpiewana przez żeglarzy
w rytm ich pracy
18 - brzydka, deszczowa pogoda
Pionowo:
2 - obraźliwie, pospolite określenie
niesympatycznej, starej i brzydkiej
kobiety
5 - szacunek
7 - wyrób z ciasta uformowanego w wałek i
zwiniętego w kółko
8 - charakterystyczne, nienaturalne i zwykle
irytujące zachowanie jakiejś osoby
9 - zatopiony lub uszkodzony statek
10 - pałeczkowata bakteria żyjąca w
przewodzie pokarmowym zwierząt
i ludzi
16 - wysokokaloryczna substancja
zawarta w niektórych produktach
spożywczych

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
6 - ogół członków jakiejś grupy
lub zespołu – gremium
7 - stan chorobowy tkanki wywołany zakażeniem lub urazem
– zapalenie
9 - cienka, długa i wiotka gałązka
drzewa lub krzewu – witka
12 - grupa planet, gwiazd i materii międzygwiazdowej, obracająca się wokół centrum – galaktyka
13 - osoba wpływająca łagodząco na stosunki w grupie –
moderator
15 - wykrywanie podziemnych
źródeł wody i złóż minerałów za
pomocą różdżki – radiestezja
16 - ogół biskupów danego kraju
lub danej prowincji kościelnej –
episkopat
18 - pierwotniak o zmiennym
kształcie – ameba
Pionowo:
1 - słowo lub wyrażenie użyte
zastępczo w celu złagodzenia

wyrażeń nieprzyzwoitych – eufemizm
2 - nagły, silny ból głowy, połączony często z mdłościami i
zaburzeniami wzroku – migrena
3 - stanowisko obronne – reduta
4 - kompozycja figuralna lub
ornamentalna z barwnych szkieł
okiennych – witraż
5 - wydzielone miejsce w jakimś
meblu do przechowywania trunków – barek
8 - wyraźne zaznaczanie się różnic między jakimiś pojęciami,
poglądami – polaryzacja
10 - człowiek niekompetentny w
jakiejś dziedzinie – laik
11 - kierunek w literaturze i sztuce
przełomu XIX i XX w - modernizm
14 - nadający się do użytku lub
spożycia zgodnie z żydowskimi
przepisami religijnymi – koszerny
17 - zakres częstotliwości przesyłania określonych sygnałów lub
fal – pasmo

stREfa RoZRyWkI / REkLaMa
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Fot. użyczone (Heros Boguszów-Gorce)

»»W Herosie Boguszów-Gorce
mają czym się chwalić

Wypełniły kosz medalami
Działo się wiele w ostatnich tygodniach i miesiącach na zapaśniczych matach z
udziałem reprezentantek – i co ważne, także chłopców – Herosa Boguszów-Gorce.
A, że długo już nie informowaliśmy o sukcesach podopiecznych Dariusza Piaskowskiego, to najwyższy czas nadrobić zaległości.
Dokładnie 27 lutego rozpoczęła się w hali OSiR-u przy
ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach druga edycja
Otwartej Dolnośląskiej Ligi w
zapasach kobiet. W rundzie
wiosennej – od lutego do
czerwca – odbyło się w sumie
5 turniejów w ramach cyklu.
W każdej z nich rywalizowało
50-80 zapaśniczek z klubów
Dolnego Śląska oraz innych
województw – lubuskiego,
wielkopolskiego, łódzkiego,
opolskiego, a nawet zachodniopomorskie.
Na matach w Gorcach
gościły kluby: KS Sobieski
Poznań, Agros Żary, MGLKS
Wiatr Wołów, ZKS Gogolin,
Rokita Brzeg Dolny, UKS Lubsko, ULKS „28” Włyń, ZKS Bie-

lawianka, Iron Bulls Bielawa,
Junior Ostroszowice, Junior
Dzierżoniów, SOWA Pieszyce, Victoria Wałbrzych, ARES
Wałbrzych, LKS Feniks PESTA
Stargard, Unia Swarzędz, Zapasy Husarz Gniezno.

W 5 kolejkach reprezentantki Herosa wywalczyły w swojej hali
31 krążków, a komplet 5 złotych medali
zdobyły Regina Błaszkowska, Zofia Stafin i
Magdalena Piaskowska
Turnieje rozgrywane były w
3 grupach wiekowych – młodziczek, młodziczek młodszych

oraz kadetek. W grupie młodziczek prowadzona była klasyfikacja na podstawie zdobytych
punktów w poszczególnych
turniejach. Sytuacja w rankingu była bardzo dynamiczna
i zmieniała się z turnieju na
turniej, za wyjątkiem pierwszego miejsca, na którym niezmiennie od pierwszej imprezy
znajduje się zawodniczka Herosa Boguszów-Gorce, Regina
Błaszkowska (50 kg), mająca
obecnie dużą przewagę nad
resztą stawki. Podopieczna
Dariusza Piaskowskiego nie
przegrała dotychczas w lidze
w swoim rodzinnym mieście
ani jednej walki i wszystkie
pojedynki wygrała przez przewagę techniczną lub przez
położenie na łopatki. Zaraz

za Błaszkowską, po 5 rundzie
– ostatniej przed wakacjami
– plasują się obecnie Klaudia
Galant (ZKS Gogolin) oraz Nadia Kurcab (Iron Bulls Bielawa).
W pierwszej dziesiątce, na
sklasyfikowane 52 młodziczki,
znajdują się także dwie inne
Heroski – Zuzanna Wołowicz i
Miriam Błaszkowska.
We wszystkich 5 kolejkach
reprezentantki Herosa wywalczyły w swojej hali 31
krążków – komplet 5 złotych
medali zdobyły Regina Błaszkowska, Zofia Stafin i Magdalena Piaskowska. Hanna
Andrzejewska wywalczyła 4
złote i jeden srebrny medal,
Miriam Błaszkowska cztery
razy stawała na najniższym
stopniu podium i raz wywal-

czyła srebro, Zuzanna Wołowicz zdobyła srebro i trzy
brązowe krążki, a Andżelika
Toll sięgnęła po srebro i brąz.

W turniejach wyjazdowych
– w Pieszycach, Poznaniu,
Krapkowicach i Pelplinie – w
których, co ważne, brali już
także udział chłopcy – zawodniczki i zawodnicy Herosa
Boguszów-Gorce wywalczyli
w sumie 26 medali, w tym
10 złotych.
Najmocniej obsadzone
były imprezy w Pieszycach i
Pelplinie. Ten pierwszy – XI
międzynarodowy turniej z
okazji Konstytucji 3 maja
odbył się pod koniec kwietnia, a wystartowało w nim
prawie 300 zawodniczek i
zawodników z całej Polski,
a także z Czech, Węgier i
Ukrainy. Złote krążki zdobyły
Hanna Andrzejewska (39 kg)
oraz Magdalena Piaskowska
(54 kg) startujące w grupie
dzieci. Po srebro sięgnęła Regina Błaszkowska (50
kg) w młodziczkach oraz w
grupie dzieci Zosia Stafin
(28 kg). Brązowy medal w
grupie chłopców wywalczył
ponadto Ilia Ciara (36 kg),
dla którego były to pierwsze
zawody w życiu.
Tuż przed wakacjami, w
dniach 17-18 czerwca zapaśniczki Herosa Boguszów-Gorce rywalizowały jeszcze
w dużym międzynarodowym
turnieju z udziałem klubów z
Litwy, Łotwy, Szwecji, Ukrainy
i Niemiec – Pucharze Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.
Z tej imprezy dziewczęta wróciły do Boguszowa-Gorc z 4
złotymi medalami. Zdobyły
je Regina Błaszkowska, Hanna Andrzejewska, Magda
Piaskowska i Zosia Stafin.
Dalsze miejsca zajęły Miriam
Błaszkowska, Zuzia Wołowicz
i Andżelika Toll.

»»Ileż tu jest emocji, zadziorności i chęci zwycięstwa
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na salonach brakuje Chorzowa. Stało
się tak za sprawą spadku tamtejszych piłkarek ręcznych. Powrót do
Superligi był jednak na wyciągnięcie
ręki, ale Ruch przegrał decydujący
mecz w barażach, dumnie zwanym
„Turniejem Mistrzyń”. W Chorzowie
zespołem, który najbardziej rozpala
serca, jest piłkarski Ruch. „Niebiescy”
wrócili właśnie do 1 ligi i pewnie w
dalszych planach nie zamierzają na
tym poprzestać.

»»Wałbrzyskim sportowcom pozostają
modły, by wreszcie któremuś z zespołów
udało się awansować do ekstraklasy

Fot. Dominik Hołda

Drużyna piłkarska kobiet,
AZS PWSZ Wałbrzych, sięgająca po brązowy medal
mistrzostw Polski, została
rozwiązana po wycofaniu
się ośrodka akademickiego
ze wspierania klubu

Kwartet w przedpokoju
Na sportowe emocje na najwyższym poziomie wciąż w naszym regionie musimy
poczekać. Wałbrzych przez kolejny rok pozostanie bez klubu w ekstraklasie w jednym z sześciu wiodących sportów zespołowych. Marnym pocieszeniem jest to, że
w tym gronie znajdują się jeszcze trzy inne ośrodki powyżej 100 tys. mieszkańców.

Po raz pierwszy pokusiłem się o
stworzenie podobnego zestawienia
w 2020 roku. Było to świeżo po tym,
gdy upadł ostatni ekstraklasowy bastion w naszym mieście – AZS PWSZ
Wałbrzych. Drużyna piłkarska kobiet,
w 2017 roku sięgająca po brązowy
medal mistrzostw Polski, została rozwiązana po wycofaniu się ośrodka
akademickiego ze wspierania klubu.
Od tego czasu pod Chełmcem mamy
posuchę, choć trzeba sobie powiedzieć jasno, że AZS PWSZ reprezentował niszę, która nie spotkała się z
zainteresowaniem kibiców.
Na początku kilka wyjaśnień do
zamieszczonej obok tekstu tabeli.
Znajduje się w niej trzydzieści siedem
największych miast w Polsce, każde
z liczbą mieszkańców przekraczającą
100 tys. Według niektórych danych
Wałbrzych jest na bardzo dobrej
drodze, by grono stutysięczników
opuścić. Pewne zestawienia statystyczne już nawet nasze miasto w tym
kontekście dyskwalifikują. Kolejność
w tabeli obok? Od największego do
najmniejszego ośrodka. W poszczególnych rzędach znajdziecie kluby,
reprezentujące daną lokalizację w
elicie. Po ukośniku, podobnie jak

w zestawieniu sprzed dwóch lat,
dodałem ekstraklasowy klub w lidze
kobiet. Klasyfikacja zakłada zbliżające
się rozgrywki 2022/23, ale miejcie
na uwadze, że polski sport bywa
nieprzewidywalny: ktoś się wycofa
z racji problemów budżetowych,
jeszcze inny nie spełni wymogów
licencyjnych, a trzeci wykupi „dziką
kartę”, zostając/wracając na salony.
Wyjątkiem w zestawieniu jest żużel,
bo dotyczy jedynie rywalizacji mężczyzn, a i sezon 2022 wciąż trwa
(ekstraklasowy stan został podany na
chwilę obecną).
Podstawowym wnioskiem, który
nasuwa się po analizie tabeli to przewaga miast wojewódzkich. Każde z
nich może liczyć na drużynę w elicie w
jednym z sześciu najbardziej popularnych sportów zespołowych. Sprawa
jest dość oczywista – większe miasto,
to i większe możliwości finansowe.
Nie w każdym z nich kibic ma jednak
dylemat, na który salon spoglądać w
weekend. Mam na myśli Białystok i
Olsztyn, gdzie ekstraklasę reprezentują pojedyncze kluby. Trend w tabeli
jest wyraźny – im mniejszy ośrodek,
tym mniejsza szansa na kilka ekip na
najwyższym szczeblu rozgrywkowym.

Najbliżej wypadnięcia z elitarnego
grona był Koszalin, bo tamtejsze
piłkarki ręczne skończyły niemal na
samym końcu ligowej stawki. Mało
imponująco prezentuje się Bytom, reprezentowany jedynie przez niszowy
hokej na lodzie kobiet. Na ich obronę

trzeba jednak dodać, że to aktualnie
mistrzynie Polski. W poprzednim
rankingu honoru ekstraklasy w Tarnowie bronili szczypiorniści Unii.
Teraz dołączyły do nich siatkarki Grupy
Azoty Roleski, czyli zwyciężczynie 1
ligi. W porównaniu z 2020 rokiem

Obok Chorzowa i Wałbrzycha, bez
ekstraklasy muszą obejść się Rybnik
i Ruda Śląska. To pierwsze miasto
jeszcze niedawno, podobnie jak my,
mogło poszczycić się drużyną kobiet
w lidze piłkarskiej. To już jednak
historia. Blisko najsilniejszych rozgrywek był wspomniany chorzowski
Ruch, ale o awans otarli się przecież
także wałbrzyscy koszykarze. Górnikowi do szczęścia zabrakło dwóch
wygranych. Wielka szkoda, bo pełne
trybuny w Aqua-Zdroju podczas
finałów były dowodem, że kibice jak
tlenu potrzebują sportu na najwyższym poziomie. Cztery miasta bez
elity, wszystkie związane z szeroko
pojętym przemysłem wydobywczym,
znajdują się w… przedsionku. Kibice
z utęsknieniem wyczekują momentu,
gdy sportowy miejski kwartet przedpokój zamieni na salon.
Dominik Hołda
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