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Czy wiesz, że…
piętnastoletniej bohaterki
to psychologiczno-obyczajowa powieść o dorastaniu
w górniczym Wałbrzychu,
w drugiej połowie lat 80.,
przypominająca pamiętnik
połączony z dziwnymi wizjami. Główna bohaterka
Marysia, po przeprowadzce z małej wsi do miasta,
w bolesny sposób zderza
się z nową rzeczywistością.
Jest podatna na manipulacje rówieśników, z którymi
nie nawiązuje koleżeńskich
relacji, lecz jedynie jakąś
patologiczną bliskość utrudniającą jej wejście w dorosłość. Debiutancka powieść
Tomka Tryzny wywołała spór
krytyczno-literacki. Pomimo
kontrowersji książka zdobyła
nagrodę Polskiej Sekcji IBBY
na Książkę Roku 1994 i była
tłumaczona na wiele języków. W 1995 roku Andrzej
Wajda nakręcił w Wałbrzychu film „Panna Nikt”, do
którego scenariusz napisał
Radosław Piwowarski.
Red
Rubryka powstaje we współpracy z
Biblioteką pod Atlantami
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Dobry tekst, dobry na wszystko
Właśnie z takiego wychodzimy założenia. Celowo piszemy tekst, bo
to może być artykuł, opowiadanie lub powieść. Zawsze jest bowiem
dobry moment, żeby dać się pochłonąć lekturze. A kiedy to zrobić
najlepiej, jak nie w wakacje? Oprócz tekstów w WieszCo proponujemy wam coś ekstra. Od kilku dobrych wydań drukujemy opowiadania
Grażyny Kuleszy-Szypulskiej, które zyskały już wasze uznanie.
Opatrzone są jednym wspólnym tytułem „Koszmary mego
dzieciństwa”. Autorka jako
wnikliwa obserwatorka codzienności w humorystyczny,
celny i realistyczny sposób

wraca do lat 60. i 70. Czyli do
momentu swojego dzieciństwa
i niekoniecznie dzieli się wyłącznie miłymi wspomnieniami.
Jednak to właśnie jej realizm
w przedstawianiu zdarzeń

sprzed kilkudziesięciu lat jest
tak ujmujący. I nie ukrywamy,
że ironiczne spojrzenie na czasy
PRL-u, też robi „robotę”.
Czytajcie więc „Koszmary” i artykuły w gazecie,

a jeśli przyjdzie wam do
głowy jakiś or yginalny
pomysł na materiał prasowy, piszcie do nas. Może
wiecie o czymś ciekawym,
skrywacie jakąś tajemnicę

i chcecie ją wyjawić, albo
może obok was mieszka
fascynujący człowiek, który
tylko przez swą skromność
nie został jeszcze odkryty
przez media? Jeśli tak, to
napiszcie do nas pod adres:
redakcja@wieszco.pl.
Dziś ukazał się kolejny
wakacyjny numer WieszCo.
Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy przed dwoma tygodniami, tak samo soczysty,
kpiarski i świeży jak wiele
poprzednich. Pamiętajcie,
my nie robimy sobie wakacji,
pracujemy pełną parą przez
cały czas. Gazetę „w papierze” dostaniecie w jednym z
500 punktów kolportażu na
terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Możecie też ściągnąć każdy numer w formacie
PDF. Najnowszy i wszystkie
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1988 roku, ale opublikowano
ją dopiero 6 lat później. Z pozoru banalna opowieść z perspektywy nieco infantylnej,

Fot. użyczone (Pracownia Regionalna Biblioteki pod Atlantami)

Akcja „Panny Nikt” rozgrywa się w Wałbrzychu? Powieść świdniczanina Tomka
Tryzny została napisana w
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archiwalne. Wystarczy, że
odwiedzicie stronę www.
wieszco.pl i lekturę macie
zapewnioną na kilka tygodni,
a może miesięcy. Wszystkie
wydania ściągnięcie bezpłatnie. Miłej wakacyjnej lektury.
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Grażyna Kulesza-Szypulska

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

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

XI. Mumia

Egipska? Oczywiście! Zabalsamowana? Jak najbardziej! W
samym środku Wałbrzycha? No pewnie! Mumia stała się koszmarem mego dzieciństwa. Zanim jeszcze uczyłam się o niej na
lekcjach historii, co miało miejsce w piątej klasie podstawówki,
poznałam jej walory, uroki i wirtualny smród.
Wszystko zaczęło się od telewizora. Kiedy moi rodzice po
raz pierwszy ujrzeli gadające radio, od razu zapałali do niego
miłością. Nie, nie z zachwytu nad możliwościami współczesnej
(ówczesnej) techniki, nie z powodu możliwości oglądania całego
świata i słuchania ważnych ludzi (chociaż transmisji z sejmu
jeszcze nie przeprowadzano). Były inne dwa powody – filmy
fabularne po 20:00, czyli taka namiastka kina, które uwielbiała
moja mama i transmisje sportowe, uwielbiane przez tatę. Nie
pamiętam mieszkania bez telewizora. Był od zawsze.
Pierwszy odbiornik w czarnej obudowie miał niebieskie tło
i najwyżej 14-calowy ekran. Nazywał się swojsko „Neptun”.
Zajął miejsce w rogu pokoju, w pozycji takiej, by program
telewizyjny mogli oglądać przede wszystkim rodzice leżąc w
łóżku. Rozpoczęło to rodzinną tradycję oglądania w pozycji leżącej. Dziś posiadam dwa odbiorniki. Jeden w sypialni. Wezmę
prysznic, zalegnę w łożu i patrzę. Drugi też ustawiony jest w
wersji leżąco-siedzącej. Do wyboru.
W sumie – koszmarnie. Mówią, że oczy się psują od patrzenia
w ekran w pozycji horyzontalnej. Na razie widzę. Co prawda

Fot. użyczone (archiwum autorki)
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» Grażyna przed telewizorem marki „Neptun”, 1963 rok

noszę już +2,75, ale radzę sobie. Jakiś ślad koszmarnego
dzieciństwa być musi.
Drugim telewizorem był „Aladyn”, w jasnej obudowie, ze
znacznie większym ekranem (jakieś 20 cali) i prekursorem
pilota. To było takie urządzenie z trzema pokrętłami. Jednym
robiło się głośniej lub ciszej, drugim – ciemniej lub jaśniej. Do
czego służyło trzecie pokrętło, nie pamiętam. W każdym razie
było podłączone do telewizora za pomocą przewodu. Niestety,
włączyć i wyłączyć trzeba było za pomocą ręki, co oznaczało

oczywiście wyjście z wyra, podejście do telewizora i przekręcenie właściwego pokrętła.
W „Neptunie” pojawiła się koszmarna mumia. Była od lat
szesnastu. Pewnie już się domyślacie, że chodzi o film….
Filmów po 20:00 nie wolno było nam, dzieciom, oglądać.
Pomiędzy 19:00 a 19.30 była dobranocka. Małolat obejrzał
Jacka i Agatkę lub Bolka i Lolka lub gąskę Balbinkę, szedł do
kuchni umyć się w metalowej misce i zajmował miejsce w
swoim łóżku. W moim przypadku było to stary tapczan, bo

Szukajcie
w środku
opowiadań

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

Kilkanaście dni temu rozpoczął się kolejny, ważny projekt finansowany z Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Za prawie 1,7 mln zł
przebudujemy podwórko
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 na Podgórzu.
Prace budowlane zakończą
się najpóźniej we wrześniu

2022 roku - informuje prezydent Roman Szełemej.
- W ramach tego projektu
będzie przebudowane, a
właściwie stworzone od
nowa podwórko czy też

wnętrze całego kompleksu
szkolnego.
Zgodnie z zapowiedziami,
powstanie tu ogródek deszczowy, a zagospodarowanie
tego terenu będzie służyło
temu, aby odzyskiwać jak
najwięcej wody. Dzieci z tej
szkoły będą miały do swojej
dyspozycji piękny teren do
przebywania w czasie choćby
przerw szkolnych.

- Przed kilkoma laty zbudowaliśmy tu boisko, wyremontowaliśmy salę gimnastyczną
- kontynuuje prezydent. - Ta
obecna przebudowa jest więc
dopełnieniem bardzo dużych
inwestycji przeprowadzonych
w tej placówce oświatowej.
Zadanie to realizuje firma
z Jaczkowa w gminie Czarny
Bór.

Fot. użyczone (PSP nr 5)

Zmiany w PSP nr 5
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do granicy administracyjnej
Wałbrzycha. Termin składania
ofert mija 17 sierpnia. Nowa
trasa będzie liczyła ponad
4 km i będzie realizowana
etapami. Prace budowlane
rozpoczną się na przełomie
roku 2022-2023 i potrwają do połowy roku 2026.

» Budowa obwodnicy zbliża się do końca

przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.
Koszt naprawy wyniósł 42
422,13 zł brutto, z czego 28
960,00 zł to dotacja celowa
z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
- Zakres prac obejmował wykonanie frezowania

Drogowa ofensywa
Jeszcze w lipcu ma nastąpić oddanie do użytku obwodnicy Wałbrzycha. To największa drogowa inwestycja prowadzona w naszym mieście od lat. Obwodnica Wałbrzycha nie jest jednak jedynym zadaniem, które jest realizowane lub zostało zrealizowane w
ostatnich miesiącach.

Obwodnica Wałbrzycha to
inwestycja, która ma zmienić obraz komunikacyjny
naszego miasta. Wkrótce
powinny ruszyć roboty na
Sobięcinie, gdzie swoje oblicze ma zmienić ulica 1 Maja
w ramach Trasy Sudeckiej.
Obecnie trwają tam prace
wodno-kanalizacyjne i ruch w
tym miejscu jest utrudniony.
Obwodnica i Trasa Sudecka to
priorytety dla miasta, ale nie
można zapominać o innych
drogowych zadaniach. Obecnie trwa remont kolejnego
odcinka ulicy Wałbrzyskiej,
czyli drogi wyjazdowej w
kierunku Mieroszowa. Modernizacja potrwa do sierpnia

2022 roku i kosztuje około
1 mln złotych. W kosztach
remontu partycypuje Kopalnia Bartnica, której wkład to
około 300 tys. zł.
- Remontujemy odcinek,
który zwłaszcza ostatnio był
wyraźnie zdegradowany i nie
wytrzymał transportu i to między innymi transportu urobku
z kopalni - mówi prezydent
Roman Szełemej. - Remont
tego ostatniego odcinka odbywa się na odcinku około 800
metrów. Kopalnia Bartnica
pomaga nam od lat w remoncie tej drogi i partycypuje w
kosztach.
Wzdłuż ulicy Wałbrzyskiej
prowadzony równocześnie

jest również remont chodników, który zostanie zakończony do końca lipca.
Pozostałe kilkaset metrów
chodnika zostanie wykonanych prawdopodobnie w
przyszłym roku.
Remonty w Wałbrzychu
toczą się swoim rytmem,
ale sporo dzieje się też w
powiecie wałbrzyskim. Najistotniejszą informacją jest
ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy Boguszowa-Gorc. Planowana inwestycja przebiega w ramach
drogi wojewódzkiej 367 i
zakłada zarówno budowę
obejścia Boguszowa, jak i
rozbudowę tzw. serpentyn

Inwestycja ma szanse na
realizację dzięki przyznanemu
wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt
obwodnicy Boguszowa opiewa na ponad 66 milionów
złotych, z czego ponad 46
milionów złotych pochodzić
będzie z rządowego finansowania.
Cieszą się też mieszkańcy
Czarnego Boru, którzy doczekali się remontu łącznika
między drogą wojewódzką
a powiatową w kierunku na
Jaczków. Nieremontowana
od lat droga zarządzana była
przez DSDiK we Wrocławiu.
Powiat wałbrzyski przejął
problematyczny odcinek drogi
i po podłączeniu niezbędnych
mieszkańcom mediów przystąpilł do remontu nawierzchni. Roboty były prowadzone

nawierzchni bitumicznej o
grubości 4 cm i wykonanie
nowej warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego o grubości 5 cm na powierzchni
509 m2, umocnienie poboczy mieszanką kamienną
oraz regulację urządzeń
wodno-kanalizacyjnych
(wpusty uliczne, włazy
żeliwne) - całość zadania
opisuje starosta Krzysztof
Kwiatkowski.
W gminie Mieroszów tymczasem Powiat Wałbrzyski
wyremontował drogę, a
gmina Mieroszów zamontowała oświetlenie uliczne.
Ulica Hoża będzie oświetlona w całości w przyszłym
roku, a na dzień dzisiejszy
nowe lampy pojawiły się
obok stadionu.
SCB

REKLAMA

Fot. (Budimex)

Obwodnica Wałbrzycha to inwestycja, która ma
zmienić obraz komunikacyjny naszego miasta.
Wkrótce powinny ruszyć roboty na Sobięcinie,
gdzie swoje oblicze ma zmienić ulica 1 Maja w
ramach Trasy Sudeckiej.
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Pszczoły na dachu Galerii
Na dachu Galerii Victoria powstała pasieka składająca się z czterech uli. W każdym z nich mieszka
jedna pszczela rodzina, która liczy przeciętnie od
50 do 60 tysięcy członków.

Rys. Katarzyna Zalepa

Inicjatywa wałbrzyskiego centrum
handlowego ma na celu zwrócić
uwagę na realny problem spadku
populacji tych owadów i pokazać,
że warto podejmować akcje, które

pozytywnie wpływają na poprawę
stanu środowiska naturalnego.
- Cieszymy się, że pszczoły się u
nas zadomowiły. Ich rola w naszym
życiu jest nieoceniona – owady te nie
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tylko produkują miód, ale też zapylają około 80%
roślin. Przenosząc pyłek, zwiększają jakość i ilość
plonów. Bez pszczół i ich zapylania, rozwój i wzrost
roślin nie jest możliwy – mówi Marcin Chwiałkowski, Marketing Manager Galerii Victoria. - Ule na dachu Victorii zostały zasiedlone na początku czerwca
br. i pszczoły znoszą już do nich pyłek kwiatowy. Już
niedługo czeka nas pierwsze miodobranie. Szacujemy, że pasieka w Victorii każdego roku będzie
wytwarzać ponad 60 kg pysznego i zdrowego
miodu, który następnie rozdamy naszym klientom.
SCB

No i byśmy to zbadali
Przy Edycie Górniak mówiącej o reptilianach, każdy może poczuć się jak profesor
wydziału biologii uniwersytetu (tu sobie wstawcie nazwę jaka wam pasuje). Przynajmniej jeszcze do niedawna tak uważaliśmy. Do momentu, gdy posłuchaliśmy ludzi
bajdurzących o wychowaniu dzieci w neutralności płciowej. I wtedy zamieniliśmy
się w gady, co prawda obdarzone jakąś tam inteligencją (niewielką), wyglądem przypominające ludzi (bo przecież nie mężczyzn), ale wciąż gadziny...
...rzecz jasna w dwojakim tego
słowa znaczeniu. Potocznie jako
zwierzęta pełzające i ludzie podli, nie
rozumiejący współczesnego świata.
To, co napiszemy raczej nie spodoba
się wielu, a może wręcz przeciwnie.
Pal licho. Będą tacy, którzy pewnie
spuszczą tylko zawstydzone oczy
jak uczestniczki programu „Ślub od
pierwszego wejrzenia”. Przypuszczamy, że inni wkurzą się jak klienci
banków, otrzymujący co miesiąc
nowe propozycje spłaty rat kredytów. Mamy świadomość, że znajdą
się także zdegustowani ciągłym
powtarzaniem o gender, dla których
wałkowanie tego tematu wyda się
co najmniej tak męczące jak czytanie
o przenosinach Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Zwłaszcza teraz

w wakacje, gdy czas dzielimy na ten
przed piwkiem i karkówką z grilla
oraz po tych przyjemnościach.
Nie zamierzamy jednak przebierać
w słowach. Uważamy, że świat zmierza w kierunku, w którym nie tylko
boimy się pójść, ale nawet spojrzeć.
Coraz częściej zewsząd słyszymy o
wychowaniu dzieci w duchu neutralności płciowej. Czy to tylko moda?
Dobra, przegięliśmy, bo wiecie chyba
co to jest krzyk mody? Wrzask męża,
gdy zerknie na paragony po powrocie małżonki z zakupów. Tylko, że
jakoś nie znajdujemy dobrego słowa
określającego trend o nienarzucaniu
swoim pociechom cech, które broń
Boże mogłyby określić płeć dziecka.
Jakoś tego nie kumamy, nie czujemy
bluesa i mamy zarazem wrażenie, że

rodzice wychwalający pod niebiosa
gender neutral, robią tym krzywdę
swoim pociechom.
Nie zrozumcie nas źle. Apelujemy
tylko jak politycy z sejmowej mównicy. Nie róbcie dzieciom wody z
mózgu, bo na czym według was
polega wychowanie malucha? Czy
czasem nie na kształceniu, przekazywaniu wartości, uczeniu szacunku do
żywej istoty (nie tylko człowieka, ale
też zwierzęcia). Na dbaniu o naszą
planetę, pomaganiu w rozwijaniu
pasji, ale też na wyrabianiu nawyku… mycia zębów i na podobnych
pierdołach. Dziecko od maleńkości
przekonywane, że nie wiadomo kim
jest – chłopcem czy dziewczynką
– raczej nie będzie tego wiedziało,
gdy stanie się pełnoletnie. To jak z

tym myciem zębów. Gdy malucha nie
zmusicie do szczotkowania, mówiąc,
że to dość ważna sprawa dla jego
zdrowia, myślicie, że nauczy się tego
trochę później i dopiero jako kilkunastolatek zacznie dbać o higienę jamy
ustnej? Guzik prawda! Gdybyśmy
mieli syna, raczej byśmy mu nie
kupowali sukienek, ale jeśli córka
chciałaby kopać w piłkę, to dlaczego
nie! Rozumiecie tę delikatną różnicę?
Inną parą kaloszy jest natomiast
fakt, gdy dorastające dziecko świadomie oznajmia, że źle czuje się we
własnym ciele i ma kłopot z tożsamością płciową albo mamy do czynienia
z genetycznymi zaburzeniami, np.
związanymi z obojnactwem. W
przypadku czegoś takiego jak hermafrodytyzm potrzebna jest wielka

Foto (Galeria Victoria)
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ostrożność i dobra diagnostyka.
Tymczasem dziś wszystkich wrzuca
się do jednego worka, ufarbowanego w tęczowe kolory. Chyba nie o to
chodzi, prawda?! Jeśli więc dziecko
psychologicznie i biologicznie jest
„zgodne” co do płci, to po co robić
takie cyrki z gender neutral w tle?
Franek to Franek, a Julka to Julka.
Nie tam żadne Billie i Cameron. Całe
szczęście, że w języku polskim nie ma
imion unisex. Przynajmniej my takich
nie znamy.
Tak moglibyśmy pierdzielić przez
kolejne akapity, ale nasze mędrkowanie przerwał w końcu on, Jarosław Kaczyński. Wchodząc do naszej
świadomości cały na czarno (no
prawie). W eleganckim garniturze,
w lakierkach tak wypastowanych, że
swoje odbicie pewnie by dostrzegł
z tarasu 30 piętra Pałacu Kultury i
Nauki i śnieżnobiałej koszuli, przez
którą Zygmunt Chajzer stracił robotę
w reklamie proszku do prania. No
bo jak tu teraz wciskać kit, że bielsze
nie będzie. Prezes Kaczyński może i
chciał dobrze, ale mówiąc prawdopodobnie o osobach LGBT, spartolił
wszystko. Spieprzył coś, czego w
teorii spieprzyć się nie powinno. Bo
jak inaczej napisać o jego słowach:
„Oczywiście, ktoś może się z nami
nie zgadzać. Ma lewicowe poglądy
i uważa, że każdy z nas może w
pewnym momencie powiedzieć,
do godz. 5:30 byłem mężczyzną, a
teraz jestem kobietą. Moja koleżanka
i kolega powinni zwracać się (do
mnie) w formie żeńskiej. Można mieć
takie poglądy. Dziwne co prawda. Ja
bym to badał”. Szacunek należy się
każdemu, a pogarda innych to zło
wcielone. Tyle, że… no właśnie…
Coraz częściej bez skrępowania i z
lekceważeniem spotykają się ludzie,
którzy mają odwagę wyrazić inne
zdanie niż to genderowe, a nie zrobili
nic złego ludziom nienormatywnym
płciowo. Są tylko krytyczni wobec
narzucanego jedynie słusznego
światopoglądu o wychowaniu w
neutralności płciowej. Jak to jest, że
tęczowi ludzie z jednej strony żądają
tolerancji i akceptacji, z drugiej zaś
odmawiają prawa do posiadania
własnego, ale odmiennego zdania
od nich.
Teraz to już całkowicie zgłupieliśmy, co w pierwszej kolejności
byśmy zbadali? Coś na pewno,
tylko co?
Tomasz Piasecki
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» Stacja segregacji odpadów spełnia swoją rolę w stopniu co najmniej zadowalającym

Drożej za śmieci
Radni zadecydowali o tym, że miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 września wynosić będzie
35 zł za 1 osobę miesięcznie. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosić
będzie 70 zł za 1 osobę miesięcznie.

- Wzrosty cen energii, wzrosty płac powodują, że te podwyżki są konieczne - tłumaczy

Wiesław Sójka z UM w Wałbrzychu. - Znacznie wzrosła
liczba odpadów w PSZOK-ach -

dodaje Agnieszka Więckiewicz
z UM w Wałbrzychu. - Z roku
na rok rosną koszty odbioru

odpadów i koszty zagospodarowania odpadów, do tego
dochodzi galopująca inflacja.

Z danych wynika, że w roku
2021 Gmina Wałbrzych dopłaciła do gospodarki odpadami
4 miliony złotych, a w roku
2022, jeśli podwyżka nie weszłaby w życie, ta kwota sięgnęłaby 8 milionów złotych.
- W porównaniu z wieloma
miastami w Polsce nasza sytuacja nie wygląda źle - uważa
prezydent Roman Szełemej.
- W wielu miastach są napięcia społeczne związane z
nieodpowiednim gospodarowaniem odpadami. Mamy
własną nowoczesną stację
segregacji odpadów i mamy
własny odbiór odpadów i
jesteśmy całkowicie niezależni
od rynku usług komunalnych.
MZUK nie zarabia na odpadach, a firmy komercyjne zarabiały nawet 50 procent.
Zdaniem prezydenta, gdyby
gospodarowaniem odpadami
zajmowała się nadal firma komercyjna, a nie MZUK, to już
od listopada 2021 roku cena
w Wałbrzychu wzrosłaby do
40 zł od mieszkańca.
Grzegorz Wróblewski odpowiedzialny z ramienia MZUK
za odbiór i transport odpadów
tak ocenia sytuację.
- Współpraca z zarządcami
nieruchomości i właścicielami pozostawia wiele do
życzenia - mówi Wróblewski.

- Zapominają oni o swoich
obowiązkach i mamy do czynienia często niestety z brakiem nadzoru nad własnością
należącą do zarządców. My
często sprzątamy te tereny,
ale za chwilę znów tam jest
nieporządek.
MZUK narzeka również na
wandali, którzy niszczą pojemniki na odpady. W kwietniu i maju spłonęło 115 pojemników. Wiele do życzenia
pozostawia też segregacja,
która często jest prowadzona
nieprawidłowo przez samych
mieszkańców.
Uchwała została podjęta większością głosów. “Za”
uchwałą zagłosowało 16 radnych, 4 było “przeciw”, a 2 osoby “wstrzymały się” od głosu.
Przypomnijmy tylko, że w
Wałbrzychu w 2015 roku
podjęto uchwałę, na mocy
której mieszkańcy płacili za
wywóz śmieci 12 zł miesięcznie od osoby, jeśli były one
sortowane i 20 zł, jeśli były
niesortowane. Z dniem 1
stycznia 2020 roku weszła
w życie uchwała, która oznaczała wzrost cen, bowiem
1 osoba płaciła dotychczas
27 zł miesięcznie za odpady
sortowane, a 54 zł miesięcznie
za niesortowane.
SCB

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
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Zaufaj firmie z duży
dużym
ym
doświadczeniem w branży.
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» Nocne wyłączenia oświetlenia w Świdnicy wywołały falę niezadowolenia wśród mieszkańców miasta. Władze biją się w pierś

7
w nocy wróci na ulice Świdnicy, z
pewnymi wyjątkami. Korekta ta
nastąpiła po uwagach od mieszkańców kierowanych do Wydziału Dróg
i Infrastruktury Miejskiej.

Do Świdnicy wróciła jasność
Tylko przez kilka nocy trwało w Świdnicy oszczędzanie pieniędzy poprzez wyłączanie nocnego oświetlenia ulic. Sprzeciw mieszkańców był duży.

Większość gmin w powiecie świdnickim nie oszczędza na oświetleniu
ulicznym wyłączając latarnie. W
wielu miejscowościach mniejsze
rachunki za prąd są natomiast dzięki
automatyzacji i wymianie oświetlenia na LED-owe. Ceny prądu jednak
drastycznie “podskoczyły”, popularne oświetlenie LED nie wystarcza...
Odczuwają to nie tylko portfele

Polaków, ale również budżety samorządów. Problem ten doskwiera
do tego stopnia, że władze Świdnicy
zdecydowały się wyłączać część
oświetlenia nocą. Tak drastyczna
decyzja nie trwała jednak długo.
- Wydział Dróg i Infrastruktury
Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy wprowadza korekty do planu
ograniczenia oświetlenia ulicznego

w mieście. W nocy z 12 na 13 lipca
miejskie latarnie znów zaczęły świecić
przez całą noc, z pewnymi wyjątkami
– informuje rzecznik UM Świdnica,
Magdalena Dzwonkowska.
Samorządy w ramach swoich obowiązków muszą zapewnić mieszkańcom dostawy energii elektrycznej.
Jednym z elementów tego zadania
jest dbanie o oświetlenie uliczne. To

jednak może być bardzo trudne w dobie drastycznie rosnących cen za prąd.
Przypomnijmy, że od 8 lipca każdej
nocy od godziny pierwszej do godziny czwartej nad ranem nie świeciły
zarówno latarnie przy drogach, jak i
oświetlenie poza pasem drogowym.
Decyzja taka zapadła w związku ze
wzrostem cen energii elektrycznej. To
jednak ulegnie zmianie i oświetlenie

- Po kilku dniach, kiedy w nocy
zgasły latarnie w mieście otrzymaliśmy uwagi od mieszkańców, którzy
krytycznie odnieśli się do zmian.
Mając na uwadze ich obawy, szczególnie o bezpieczeństwo w trakcie
nocy postanowiliśmy przywrócić
oświetlenie w Świdnicy – mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i
Infrastruktury Miejskiej.
Mowa jednak była o pewnych
wyjątkach. O co chodzi? - Miejskie
latarnie w dalszym ciągu nie będą
świecić w godzinach od pierwszej
do czwartej na ulicach: Wokulskiego, Jagienki, Zagłoby, Metalowców,
Stalowej oraz w Parku Centralnym.
Jednocześnie wyłączeniu w godz.
23:15 do 04:45 będą podlegać: ulica
Pogodna, przedłużenie ulicy Śląskiej,
w kierunku miejscowości Bystrzyca
Dolna, począwszy od wiaduktu PKP
(ul. Przyjaźni) oraz ulica Przemysłowa
- po stronie ul. Kilińskiego – informuje rzecznik UM Świdnica.
KaR
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Ceny prądu jednak drastycznie “podskoczyły”,
popularne oświetlenie LED
nie wystarcza.

fakty

Wymieniają kopciuchy
49 tys. zł. zostało już wypłaconych mieszkańcom gminy
Świdnica, którzy w tym roku zawarli umowy na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w
nieruchomościach o charakterze mieszkalnym.

W ostatnich dwóch latach z budżetu
gminy zostało przeznaczonych blisko milion złotych na wymianę 144 kopciuchów.
W tegorocznym budżecie mamy na ten

cel 413 tys. zł. Wszystkim beneficjentom,
którzy otrzymali już umowy, przypominamy, że termin rozliczenia dotacji upływa
z dniem 15 grudnia br. W skali kraju na

wymianę czeka prawie 3 miliony starych
pieców na węgiel i drewno w gospodarstwach domowych. Osoby, które po
terminie nadal będą wykorzystywać
kopciuchy, mogą zapłacić nawet do 5 tys.
zł kary. Maksymalny czas na wymianę
kotła do dnia: 31 grudnia 2023 roku jest
w przypadku kotłów bezklasowych oraz
kotłów klasy 1 i 2. Dzień 31 grudnia 2026
roku w przypadku kotłów klasy 3 i 4,
zaś 31 grudnia 2029 roku w przypadku
KaR
kotłów klasy 5.

FOTO: użyczone

» Mały gest, a tyle dobra. Przez ostatnie dwa lata świdniczanie podarowali 23 tony nakrętek

Nie słowa, a czyny
W wielu firmach oraz przy okazji imprez publicznych pojawia się akcja zbierania plastikowych nakrętek, przypominająca tak popularną w PRL-u akcję zbierania makulatury. Po
co to wszystko?
Po co? Wyjaśnia Wiesław
Żurek, prezes fundacji Łączy nas Football ze Świdnicy.
- Mijają właśnie dwa lata,
od kiedy zapoczątkowaliśmy
w Świdnicy akcję zbierania plastikowych nakrętek.
Kiedy dwa lata temu Gosia
i Marek Podleśni zaproponowali naszej Fundacji, aby
spróbować podjąć temat, to
powiem szczerze, że byłem
trochę sceptyczny. Wątpliwości i pytań było wiele, jak

to wszystko mówiąc kolokwialnie „ogarnąć”, żeby to w
ogóle miało jakiś sens i żeby
był z tego jakiś konkretny,
wymierny pożytek? Przecież
trzeba było zdobyć na sam
początek pojemniki, które nie
są tanie, zainstalować je w
odpowiednich miejscach w
Świdnicy, następnie regularnie
je opróżniać, aby utrzymywać
wokół nich porządek, później
je magazynować i wywozić
do firmy recyklingowej, celem
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ich sprzedaży. I na koniec,
co najważniejsze rozliczyć
to wszystko w sposób jasny,
przejrzysty i transparentny,
to znaczy, żeby pieniądze z
ich sprzedaży przekazać na
leczenie i rehabilitację ciężko
chorych świdnickich dzieci.
Dlaczego plastikowe nakrętki są lepsze niż same
butelki? W punktach skupu
płaci się za czysty polimer
PET (polietylen), z którego
są wykonane nakrętki. Jest

to innego rodzaju tworzywo
sztuczne niż butelka, którą
domyka nakrętka. Jego recykling jest znacznie łatwiejszy
niż recykling butelek. Czysty
polietylen, zamieniony w granulat, daje się od razu przetwarzać na kolejne zakrętki,
plastikowe opakowania czy
rury PCW, a nawet na obudowy komputerów. Jest też
druga korzyść, która pojawia
się mimochodem: butelkę czy
inne opakowanie bez zakrętki
łatwo jest zgnieść, a tym samym objętość odpadów się
zmniejsza.
Dzisiaj po dwóch latach
Fundacja nie żałuje, że podjęła
się tego wyzwania. Świadczy
o tym ogromna ilość tych
nakrętek, które przez te dwa
lata udało się zebrać w Świdnicy. - Było tego prawie 23
tony! Ta ogromna ilość bardzo

niebezpiecznej dla środowiska
substancji chemicznej została
zrecyklingowana, a około 25
tys zł (co do złotówki) zostało
wydanych na szczytny cel.

Czysty polietylen, zamieniony w granulat,
daje się od razu przetwarzać na kolejne
zakrętki, plastikowe
opakowania czy rury
PCW, a nawet na obudowy komputerów.
Nic dodać, nic ująć. Bardzo
zatem dziękujemy świdniczanom, którzy wrzucając nakrętki do naszych pojemników
wspierają tę bardzo fajną,
pożyteczną z punktu widzenie społecznego inicjatywę.
Słowa uznania dla rodziców
chorych dzieciaków: Ksawe-

Fot. KaR
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rego Zbroszczyka, Gracjana
Kamienieckiego, Krystiana
Szczęsnego, Lenki Łebkowskiej, Emilki Pawlak i Pauliny
Fili, za współpracę i za ogromne również z ich strony zaangażowanie. Bo tylko wtedy to
ma sens i są efekty – dodaje
Wiesław Żurek.
Na koniec z chęcią przypominamy miejsca w Świdnicy, gdzie zlokalizowane są
pojemniki na zakrętki: ulica
Wyszyńskiego, przed „Okrąglakiem”, ulica Zamenhoffa,
przed Pasażem Handlowym,
ulica Wałbrzyska, obok Szkoły
Podstawowej nr 8, ulica Wodna przed wejściem do Szkoły
Podstawowej nr 6, plac Wojska Polskiego, przed wejściem
do Szkoły Podstawowej nr
315, ul. Śląska 35, teren OSiR-u, przed boiskiem głównym.
KaR
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Fot. użyczone (archiwum prywatne Tomasza Połcia)

Lubię wielkie ściany

» – Lina ma służyć tylko do tego, by nas asekurować, żebyśmy się nie zabili,
a nie do tego, żeby wspomagała nasze wspinanie – mówi Tomasz Połeć

Tak o sobie i swojej pasji mówi Tomasz Połeć, wspinacz sportowy z Wałbrzycha, który przeszedł około tysiąca dróg w skałach.
Przypinając się ekspresem do ringów i wielokrotnie przechodząc „on sight”, czyli w najbardziej honorowy sposób. Chcecie
się dowiedzieć, czy wspinaczka owładnęła nim bez reszty?
Wyznaje Pan zasadę, że
każdą przeszkodę można
pokonać?
- Gdyby zapytał Pan mnie
o to przed rokiem, to odpowiedź byłaby twierdząca.
Teraz trochę pozmieniało się
w moim życiu i nie do końca
jestem pewien, czy wszystkie
przeszkody można pokonać...
Nie dopytuję, bo domyślam się, że chodzi o sprawy
osobiste?
- Tak. Jestem na małym
zakręcie, nie związanym ze
wspinaniem i potrzebuję około pół roku, żeby przekonać
się, co z tego będzie.
Zostawmy to, bo głównie
miałem na myśli ściany. Czy
z nimi tak jak w życiu, na
każdą da się wspiąć?
- Nie na każdą. Uprawiam
tak zwaną wspinaczkę sportową, która polega na wchodzeniu po drogach, które są
ubezpieczone.
Co to znaczy?
- W ściany wbite są ringi,
czyli kawałki metalu, do których my z kolei wchodząc do
góry wpinamy swoje urządzenia, czyli ekspresy. We wspinaczce sportowej każda droga
ma swoją wycenę, skalę trud-

ności. Dlatego nie każdą drogę
można pokonać, bo może to
przekraczać umiejętności techniczne poszczególnych osób.
Oczywiście ambicją każdego
wspinacza jest to, żeby wchodzić po coraz trudniejszych drogach, żeby notować progres,
ale pewnych rzeczy nie da się
przeskoczyć.
Jakich?
- Podam przykład. Najogólniej mówiąc skala we wspinaczce zaczyna się od 3, a
kończy na 9. Ja mierzę się z
drogami, które mają określenie jako 7. Łatwo policzyć,
że są jeszcze dwa rodzaje
przejść, które są poza moim
zasięgiem. Te najtrudniejsze
przejścia zarezerwowane są
dla zawodowców. Gdybym
zaczął się tam pchać, byłoby
to dla mnie niebezpieczne.
Patrząc z boku na wspinacza można dojść do wniosku, że jest on małą, nic
nieznaczącą „kropeczką”
przy wielkiej skale, którą
chce „ujarzmić”?
- Chyba tak jest (śmiech),
choć akurat w moim przypadku nie jest tak do końca, bo
uprawiam wspinaczkę sportową i mierzę się głównie z ni-

skimi ścianami, maksymalnie
do 50-60 metrów. Zazwyczaj
są one jednak jeszcze niższe,
mają po 20-30 metrów. Typowo sportowe.
Co to znaczy sportowe?
- Obite. Tak mówimy w naszym żargonie. Na całej długości ściany, którą próbujemy
zdobyć, są powbijane ringi,
czyli metalowe zaczepy, do
których wpinamy linę. Chodzimy po skałkach, które są
do tego przygotowane. Nie
chodzi absolutnie o czas, bo
w sporcie mówi się często o
osiągnięciach i biciu rekordów. A w naszym przypadku
pośpiech nie jest wskazany.
Przygotowana ściana to taka,
która jest przez odpowiednich
ludzi oczyszczona z luźnych
kamieni, czy z trawy. Następnie
taką drogę wycenia się według
skali i można ją przemierzać.
Ile Pan ich przeszedł?
- Około tysiąca
Ile?!
- Przez kilkanaście lat odkąd
uprawiam wspinaczkę sportową trochę tego się uzbierało
(uśmiech).
Czy wchodząc jest Pan w
stanie zupełnie wyłączyć się
i skupić na zadaniu?

- Dokładnie o to chodzi.
Człowiek wyłącza się ze świata zewnętrznego, myśli tylko
o następnym chwycie. Co
ma zrobić z ręką, gdzie ma
postawić nogę. Istnieje tylko
ściana, ja i asekurant, który
na dole ubezpiecza człowieka.
Każda droga wspinaczkowa ma swoje linie i punkty
kulminacyjne?
- To są cruxy, czyli najtrudniejsze momenty drogi. Są
one często opisywane w
naszych aplikacjach, dzięki
którym wiemy, że konkretna
droga jest trudna dla osób
niskich. Bo jest potrzebny jakiś
zasięgowy ruch, który można
wykonać mając minimum 180
cm wzrostu, a innego ruchu
nie ma.
Z tymi cruxami to jest jak
z życiem. Są trudniejsze i
łatwiejsze momenty?
- Tak właśnie jest.
W jaki sposób wspinanie
wniknęło w Pana życie?
- Niemal całkowicie. To jest
bardzo uzależniające hobby.
Ciężko jest myśleć o czymś
innym, niż tylko o chodzeniu
po skałach. Może brzmi to
dość dziwnie, ale jestem tym
przesiąknięty bez reszty.

Trudno jest pogodzić pasję wspinania z rodziną?
- Mnie jakoś się udaje.
Czy w „chodzeniu” po
skałach najważniejsza jest
równowaga, między właśnie rodziną, wspinaniem
się a pracą?
- Coś w tym jest. Z drugiej
strony wspinaczka pozwala
zapomnieć o problemach,
to taka odskocznia od dnia
codziennego. Idealnie gdy
wspina się cała rodzina.
Nie jest czasem tak, że
u genialnych wspinaczy
„leży” zupełnie życie emocjonalne, a finanse są w
takim sobie stanie?
- Są dwa typy wspinaczy.
Jedni to ci niepotrafiący porozumieć się z innymi ludźmi,
którzy nie podzielają ich pasji.
To są najczęściej mężczyźni,
mający około „czterdziestki” i
samotni. Drugi typ, do którego ja się zaliczam, to ci, którzy
mają rodziny, a nawet zarazili
tą pasją najbliższych i jakoś
udaje im się nie zwariować i
wszystko pogodzić. W mojej
rodzinie oprócz mnie wspinają
się dwie córki i zięć.
Jak to jest z przekraczaniem fizycznych barier? Jaka
droga wspinaczkowa, którą
Pan dotąd „zrobił” była tą
najtrudniejszą?
- Proszę pamiętać, że
wbrew pozorom we wspinaczce najważniejsze są nogi,
a ręce to jakby takie dodatki do całości. Wracając do
pytania, trudne drogi są w
wywieszeniach, gdy skała nie
jest pionowa tylko znajduje
się pod nachyleniem. W tym
przypadku trzeba mieć nie
tylko dobrą technikę, ale też
siłę i tu przydają się mocne
ręce. Z kolei siła przy pionowych ścianach nie odgrywa aż
tak dużej roli. Najtrudniejsza
droga, którą przebyłem, znajduje się w Czechach w rejonie
Krkavka.
We wspinaczce chodzi o
to, by cały czas gonić króliczka, czy go złapać i wejść
na szczyt?
- Co ciekawe, nie jest tak do
końca. Chodzi o to, by dojść
do stanowiska zjazdowego,
które czasem jest na szczycie
skały, ale nie zawsze. Skończenie drogi nie polega na
tym, by zdobyć wierzchołek,
ale żeby właśnie wpiąć się
do stanowiska zjazdowego. I
złapać króliczka.
Co daje największą satysfakcję wspinaczowi?
- To, czy zauważa u siebie
progres. Słowem czy lepiej
wspina się niż przed rokiem
i pokonuje drogi o wyższej
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skali trudności. Ale największą satysfakcję daje zrobienie
drogi, której nie znamy, w
pierwszej próbie i jednym
ciągiem. Gdy podczas wchodzenia ani nie odpadniemy,
ani nie damy sygnału osobie
asekurującej „daj blok”, żeby
na chwilę zawisnąć i zastanowić się nad kolejnym ruchem.
Jest to dużo trudniejsze niż
pokonanie drogi patentowanej z dawaniem sobie czasu
na zastanowienie, co mam
zrobić w kolejnych ruchach,
by zaliczyć ścianę. Lina ma
służyć tylko do tego, by nas
asekurować, żebyśmy się nie
zabili, a nie do tego, żeby
wspomagała nasze wspinanie. Takie najbardziej honorowe wejście, bez obciążania
liny, nazywamy on sight.
Wspina się Pan tyle, ile
chce i gdzie chce, czy istnieją jakieś ograniczenia?
- Nie wspinamy się w miejscach, gdzie są ptasie gniazda. Raczej nie podejmujemy
prób w czasie deszczu, bo
skały robią się wtedy śliskie. Uważamy na drogach,
gdzie występują poluzowane kamienie, ale o to, by
ruszających się kawałków
skał nie było w ogóle dbają
specjalne ekipy. My ich nazywamy kustoszami, którzy
najczęściej mieszkają blisko
takiej skały i są w stanie
bardzo często obejść drogę,
po której wspinają się inni.
Ja jestem takim kustoszem w
rejonie Pełcznicy. Potrafię być
w terenie nawet trzy razy w
tygodniu.
Jest jakieś osiągnięcie
wspinaczkowe, o którym
Pan marzy?
- Lubię wspinanie na wielkich ścianach, takich do 500
metrów. Moim marzeniem
jest zrobić trudną drogę, która
będzie zbliżona do mojego
maksymalnego poziomu, ale
nie będzie drogą sportową,
tylko tak zwanym wielowyciągiem.
Co to znaczy być dobrym
wspinaczem?
- Po pierwsze to osoba, która robi bardzo dobre i trudne
drogi. Mam na myśli takiego
człowieka jak Czech, Adam
Ondra. Jest jeszcze druga
klasyfikacja dobrego wspinacza. Jest to ktoś, kto nie robi
super niesamowitych dróg,
ale żyje wspinaczką, pomaga
współtowarzyszom, uczy, jest
mentorem dla innych.
Czyli ktoś taki jak Pan?
- Może to zabrzmi nieskromnie, ale chyba tak można powiedzieć (śmiech).
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Krople inne niż za oknem
Pierwsza edycja Festiwalu Hip-Hop Stara Kopalnia przeszła do historii. Dwudniowe spotkanie wykonawców i entuzjastów rapu zorganizowane w Centrum Nauki i Sztuki rozpoczęło się od ulewnego
deszczu, ale nie przestraszyło fanów, którzy tłumnie stawili się pod sceną…

Fot. Alfred Frater

» Rahim w formie

» Taki festiwal, to my rozumiemy

...szczególnie, że na niej oprócz
wyłonionych w konkursie lokalnych
wykonawców pojawiły się też prawdziwe gwiazdy i legendy polskiej
sceny hip-hopowej.
Pierwszego dnia serię koncertów
otworzył RaF ze Świdnicy, grając
swój solowy repertuar oraz numery

z Krynio, czyli składu Kartki z Regionu. Następnie wbiegł z wielką
energią Feno, który swoją ekspresją
i charyzmą nie pozostawił cienia
wątpliwości, że nie ma miejsca na
kompromis i stojące przed sceną
barierki nie przeszkadzają w doskonałym kontakcie z publicznością.

» Fani dopisali

» Ludzie chętnie śpiewali razem z JWP

Po takiej dawce energii przyszedł
czas na Kartky. Melodyjny i pełen
uczuć rap, którym bujał na spółkę z
Karolem Kurpiakiem. Po tym napięcie już tylko rosło. Występ Gedz, a
później Sariusa pokazał, że mamy do
czynienia z gwiazdami dużego formatu, choć publiczność najbardziej
wykazała się znajomością tekstów
JWP/BC. Jaśnie Wielmożni Panowie
z Warszawy zapewnili mocne uderzenie solidnego rapu. Podobnie jak
następni wykonawcy, też ze stolicy,
czyli AMG. Mowa tutaj o Avi i Lous
Villain. Po tym secie, pojawił się Słoniu. W tym samym czasie nad Starą
Kopalnię, znów nadciągnęły chmury,
ale koncert gwiazdy wieczoru – Jacka
Granieckiego, znanego wszystkim
jako TEDE, udowodnił, że fani hip-hopu nie są z cukru i niezależnie od
warunków będą bawić się doskonale
nadal.
Drugi dzień przywitał uczestników zupełnie inną aurą. Od rana
przyświecało słońce zdecydowanie
podnosząc temperaturę festiwalu
do późnego wieczora. Na początek
przed koncertem weteranów sceny
hip-hopowej, czyli Rahimem i Fokusem w składzie Pokahontaz, publiczność rozgrzali Sobiersky z Titinho i
Dawid Obserwator. Rozgrzewka
był konieczna, bowiem Pokahontaz
weszło na scenę z niemal półtoragodzinnym repertuarem, gdzie między
utworami duetu, usłyszeliśmy kawałki z solowych płyt Rahima i Fokusa,
a także ku uciesze starszych fanów
kilka bitów jeszcze z czasów legendarnej Paktofoniki. Później przyszła

» Dwa Sławy i ich wesołe, sceniczn

e show

kolej na duet z Łodzi czyli Dwa
Sławy i ich wesołe, sceniczne show
muzyczne, przeplatane rozmowami z
publiką. Przy kolorach zachodzącego
słońca i po występie Kabe na deski
wkroczył znany dobrze publiczności
wykonawca z Torunia.
Małpa, bo pod takim scenicznym
pseudonimem kryje się Łukasz Małkiewicz, znany ze współpracy z wieloma artystami, szczyci się bogatym
własnym dorobkiem, co udowodniła
festiwalowa publiczność śpiewając
wraz artystą. Przed północą przy-

szedł czas na gwiazdy wieczoru.
Na scenie zagościł Adam Ostrowski
czyli O.S.T.R. W powietrze uniosło
się bardzo dużo pozytywnej energii,
a weteran sceny pokazał, że ma jej
jeszcze sporo na następne sceniczne
lata. Wieczór i festiwal zakończył
występ Guziora.
Organizatorzy już zapowiedzieli
drugą edycję w przyszłym roku
licząc na większą ilość uczestników,
których Stara Kopalnia jest w stanie
przyjąć na takie wydarzenie.

» Gedz złapał świetny kontakt z publicznością

Alfred Frater

Mieszkańcy ulicy 1 Maja w Boguszowie–Gorcach od dawna narzekali na
zły stan chodników. Teraz doczekają się remontu.

„Program budowy, przebudowy i
remontów chodników na terenie
gminy Boguszów-Gorce, wraz z
doświetleniem przejść dla pieszych” – Modernizacja chodnika

przy ul. 1 Maja w Boguszowie
– Gorcach – etap I – II.
Zakres robót obejmuje przede
wszystkim wykonanie nowej
podbudowy pod nawierzch-

Fot. użyczone (MZ Studio Kraków, Rafał Szymański/Mirosław Zięba)

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

» Wałbrzyską tężnię solankową po prostu wypada
odwiedzić. I to nie raz, ani nie dwa

WAŁBRZYCH

Jod nad morzem?
Nie, w parku!
Wałbrzych i Międzyzdroje w linii prostej dzielą 404 km. Do Ustki to
już 462 km, a do Jastrzębiej Góry 512 km. I chociaż mamy coraz
więcej dobrych dróg, to kilka godzin na dojazd nad Bałtyk trzeba
poświęcić. Ale już niedługo klimat zbliżony do morskiego będziemy mieć na wyciągnięcie ręki.

Wałbrzyska tężnia solankowa
– jaka będzie?
Szerokość – 6,1 m
Długość – 15, 5 m
Wysokość – 3,6-3,7 m

Mowa oczywiście o tężni
solankowej (mniej znana
nazwa to gradiernia), która
wkrótce zostanie uruchomiona w Parku Sobieskiego,
kilka minut spacerem od
centrum Wałbrzycha.
Specjaliści wyliczyli, że
wdychanie bryzy solankowej tylko przez jedną godzinę dostarcza organizmowi
tyle samo jodu co trzy dni
pobytu nad morzem. A jak
powszechnie wiadomo tego
typu inhalacje znacząco
podnoszą naszą odporność.

Co prawda mieszkańcom
kor zystającym z dobrodziejstw tężni nie będzie
towarzyszył szum fal, krzyk
mew i gorący piasek pod
stopami, ale jodu na pewno
nie zabraknie. Ponieważ
o naszej tężni napisano i
powiedziano już wiele, nie
będziemy nikogo znowu
męczyć szczegółami technicznymi i kosztami budowy. Dzisiaj opowiemy, skąd
w tężni bierze się jod i do
czego służy w tym procesie
tarnina.

SCB

Zasada działania wałbrzyskiej tężni będzie prosta. W
gruncie zagłębiony zostanie
zbiornik na solankę o pojemności 5 m. sześciennych
(5 tys. litrów). Solanka ze
zbiornika będzie tłoczona
na szczyt tężni, skąd z koryta głównego przelewać się
będzie do drewnianych koryt
opadowych i dalej spływać
po powierzchni tarniny po
obu stronach gradierni. Solanka, rozbijając się o gałązki
tarniny na drobne krople,
stworzy bryzę (aerozol), której ważnym składnikiem jest
właśnie dobroczynny jod,
a także łatwo przyswajalne
mikroelementy i pierwiastki.
Solankowa bryza schłodzi
powietrze, zwiększy wilgotność i zmniejszy zapylenie
wokół tężni. Solanka krążyć
ma w obiegu zamkniętym.
Po spłynięciu przez tarninę, wróci do podziemnego
zbiornika. Łączna powierzchnia (w pionie) tarniny, po
której spływać ma solanka, wyniesie 66 m. kw. (po
33 m. kw. po obu stronach
tężni). Proste, ale jakże skuteczne rozwiązanie. W jakich
przypadkach korzystanie
z tężni może przynieść korzyści? Przede wszystkich
w przewlekłych nieżytach
nosa, w chorobowych stanach tarczycy, czy w chorobach górnych i dolnych dróg
oddechowych.
A o co chodzi ze wspomnianą tarniną? Gałązki wypełniające tężnię mogą być
np. brzozowe, ale bardzo
często do tego celu używa
się gałązek śliwy tarniny, tak
jak w Wałbrzychu (co wynika
z opisu projektu na stronie Wałbrzyskiego Budżetu

Fot. użyczone (GM Boguszów-Gorce)

Będą mieć nowy chodnik

nię chodników i istniejących
zjazdów z drogi, wykonanie
nowej nawierzchni chodników
z kostki brukowanej śrutowanej,
rozbiórkę i ponowne ułożenie
nawierzchni z kostki granitowej
na istniejących zjazdach z drogi.
Wartość inwestycji wynosi 461
250,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Obywatelskiego, z którego
finansowana jest ta inwestycja). Śliwa tarnina ma wiele
nazw, np. ciernie, tarń, tarka,
ciarki, cierniak, żarnośliwa,
korcipka, wilżyna. Jest to
silnie rozgałęziony, kolczasty krzew, tworzący gęste,
cierniste zarośla. Każda jego
część przynosi ludziom korzyści. Nie będzie przesady
w stwierdzeniu, że śliwa
tarnina to naturalna apteka.

Gałązki wypełniające
tężnię mogą być np.
brzozowe, ale bardzo
często do tego celu
używa się, tak jak w
Wałbrzychu, gałązek
śliwy tarniny
Z miododajnych kwiatów
przyciągających niezliczone
owady przygotowuje się
herbaty o leczniczych właściwościach. Z owoców o cierpkim, gorzkim smaku przyrządza się nalewki (najbardziej
znana to tarninówka), syropy
i soki (owoce mają silne
właściwości prozdrowotne).
Z kolei wywar z liści tarniny
pomaga w leczeniu stanów
zapalnych gardła i dziąseł.
Listę korzyści zamykają gałązki tarniny, które często
wykorzystuje się właśnie w
tężniach, do tworzenia bryzy
solankowej.
Na mapie wałbrzyskich
atrakcji pojawi się wkrótce
nowy obiekt, przy którym
warto od czasu do czasu
przysiąść, aby pooddychać
„morską” br yzą, do czego zachęcamy wszystkich
mieszkańców, a także odwiedzających nasze miasto.
Piotr Frąszczak

REKLAMA

BOGUSZÓW-GORCE

Została zawarta umowa z
Wykonawcą – Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
z Boguszowa-Gorc w ramach
zadania inwestycyjnego pn.
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Fot. użyczone (Podziemne Miasto Osówka)

» Wybierając się do Osówki, pamiętajcie o cieplejszych ubraniach i nieprzemakalnych butach

GŁUSZYCA

Bardzo tajemniczo pod ziemią
Jest wiele pomysłów na udane wakacje. Morze, góry i Mazury – to hasło pewnie
wszyscy znacie. Można także odwiedzić mniej lub bardziej znane atrakcje w
okolicy. Żeby poznać piękno regionu. Na przykład Podziemne Miasto Osówka.
Pasjonaci aktywnego wypoczynku i odkrywania nowych
miejsc na pewno zastanawiają się, co jeszcze warto
zobaczyć. Tereny Aglomeracji Wałbrzyskiej to idealne

miejsce, aby odnaleźć wiele
turystycznych perełek. Jedną
z nich jest Podziemne Miasto
Osówka. Tajemnice i historia tego miejsca działają jak
magnes, a sposób przedsta-

wiania historii związanej z II
wojną światową zasługuje na
szczególną uwagę.
Osówka znajduje się w malowniczo położonej wiosce
Sierpnica na terenie gminy

Głuszyca. To jeden z najdłuższych i najciekawszych podziemnych kompleksów wybudowanych w Górach Sowich
przez hitlerowców w latach
1943-45 w ramach szeroko

zakrojonego projektu pod
kryptonimem „Riese”, czyli
Olbrzym. Cel operacji nie jest
do końca wyjaśniony i budzi
cały czas emocje pasjonatów
historii i odkrywców tajemnic.

Oprócz podziemnych korytarzy, wyrobisk, hal i bunkrów
kompleks Osówka to także infrastruktura naziemna, a najbardziej znanymi miejscami
są tzw. „Kasyno” i „Siłownia”.
Na szczególną uwagę zasługuje nowoczesna trasa historyczno-multimedialna znajdująca się 16 pięter pod ziemią
o łącznej długości 1200 m.
Wiedzie po najciekawszych korytarzach, wśród betonowych
wartowni czy niskich sztolni.
Zwiedzający mogą poczuć
niezwykły klimat miejsca, oglądając wyświetlające się na
ścianach filmy oraz hologramy,
a także sprzęt odnaleziony
podczas eksploracji. Na odważniejszych turystów czeka
przeprawa trasą ekstremalną,
której część kładek znajduje się
pod wodą, a trakt pokonuje się
płynąc dziurawą łódką, w której zbiera się woda. Zwiedzanie
zawsze odbywa się z przewodnikiem. Szczegóły dotyczące
rezerwacji, również grup zorganizowanych, znajdziecie
na stronie internetowej pod
adresem: www.osowka.pl.
Wybierając się do Osówki,
pamiętajcie o cieplejszych
ubraniach i nieprzemakalnych
butach. Po trudach wyprawy
można udać się do pobliskiej
restauracji na pyszny obiad
lub deser. Chyba rozbudziliśmy wasz apetyt na poznawanie tajemniczych miejsc?
Red

WAŁBRZYCH

Zasłużyli, jak nikt inny

Za wykonaniem i odsłonięciem tablicy stoi Wałbrzyskie
Stowarzyszenie Górnicze. Dobrze, że ludzie je tworzący mają
w sobie tyle samozaparcia, że
potrafią zarazić swoimi inicjatywami władze miasta.
Stara Kopalnia jako miejsce
pamięci i nauki o bogatej i dumnej
historii przemysłu Wałbrzycha i
regionu, to idealna lokalizacja, by
taką tablicę umieścić. Gdzie jak nie
tu?! Dlatego w ten właśnie sposób
upamiętniono życie i działalność
Eufrozyny i Zygfryda Piątków.
Tablicę znajdziecie przy wejściu
do budynku warsztatów mechanicznych od strony ul. Wysockiego.
A teraz kilka słów o małżeństwie. Po przyjeździe do

Wałbrzycha w latach 50. oboje
poświęcili się badaniom rozwoju górnictwa kruszcowego
w regionie. Ich dokonania do
dziś wykorzystywane są przez
wielu historyków, inżynierów
i badaczy regionu. Pozostawili
po sobie wiele prac naukowych,
wydanych w różnych językach,
a poświęconych górnictwu. Musicie wiedzieć, że zainicjowali
powstanie, a później pracowali
przy organizacji na terenie byłej
kopalni „Thorez” Muzeum Przemysłu i Techniki, które powstało
w 1997 roku i działa do dziś.
Zygfryd Piątek za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze
otrzymał wiele nagród. W tym
ministerialnych, m.in. Ministra

Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki, czy Ministerstwa
Przemysłu. Eufrozyna Piątek z
kolei wymyśliła i redagowała
„Kronikę Wałbrzyską” wydaną
w 11 tomach. Była też współautorką utworzenia Ośrodka Dawnej i Nowej Techniki
Górniczej na Sobięcinie, za co
otrzymała nagrodę Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Za aktywne działania na rzecz
ochrony zabytków otrzymała
złotą odznakę Ministerstwa
Kultury.
W 2018 roku Eufrozyna i
Zygfryd Piątkowie zostali uhonorowani tytułami Zasłużony
dla Miasta Wałbrzycha.
Red

» O takich ludziach powinno się pamiętać

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

O takich ludziach należy pamiętać, i w Wałbrzychu to
robią. Na terenie Starej Kopalni odsłonięto tablicę upamiętniającą Eufrozynę i Zygfryda Piątków. Zasłużonego dla naszego miasta małżeństwa.

Szkoła do termomodernizacji
Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, budynek szkoły w MOS
im. UNICEF w Walimiu przejdzie termomodernizację.

- Rozstrzygnęliśmy przetarg na termomodernizację budynku szkoły w
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
im. UNICEF w Walimiu. Dzięki pomo-

cy i wsparciu, jakie otrzymaliśmy z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, mogliśmy przytopić, do
ogłoszenia przetargu. Cieszę się, że
po tylu latach możemy przystąpić do
tej długo wyczekiwanej modernizacji.
Budynek szkoły, pracownicy i wychowankowie walimskiego MOS-u bardzo
tego remontu potrzebowali - informuje
starosta Krzysztof Kwiatkowski.
SCB

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

» Wieża widokowa na Wzgórzu Gedymina jest już otwarta!

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Gdyby tak wzlecieć ponad chmury…
...i spojrzeć na wszystko z góry. Współczesna technologia jak najbardziej umożliwia
spełnienie takiego marzenia. Można wznieść się w obłoki na pokładzie samolotu,
można też polatać paralotnią, która od czasu do czasu pojawia się nad szczawieńskim niebem. Nie wszyscy jednak lubią lub chcą latać. Jak wtedy można spełnić to
marzenie?
W Szczawnie-Zdroju to
proste. Wystarczy wejść
na jedną z kilku wież wi-

dokowych i już można
podziwiać widoki dostępne na co dzień wyłącz-

nie ptakom lub pilotom
wspomnianych statków
powietrznych.

Wyżej położona jest wieża
na Chełmcu, ale żeby się do
niej dostać, trzeba najpierw

JEDLINA-ZDRÓJ

Pójść na sanki w lecie

wspiąć się na tę wznoszącą
się 850 metrów n.p.m. górę.
Nie dla każdego jest to łatwą

Fot. użyczone (Ziemia Wałbrzyska)

WALIM

Koszt inwestycji to 1 milion 191 tys. 559,99
zł. WFOSi GW udzielił Powiatowi pożyczki w
wysokości 490 tys. 469,81 zł oraz dotacji w
podobnej kwocie 490 tys. 690,80 zł.
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sprawą, ale dla wielbicieli górskich wędrówek – jak
najbardziej przyjemną. Druga
wieża, niedawno otwarta, jest
znacznie łatwiej dostępna.
Wystarczy kilkunastominutowy spacer na Wzgórze Gedymina, później jeszcze kilka
minut po łagodnie wznoszącej
się drewnianej kładce i już
jesteśmy ponad koronami
drzew i podziwiamy przepiękną, rozciągającą się przed
nami panoramę. Rozglądając
się na wszystkie świata strony,
zobaczyć można między innymi Wałbrzych wraz z otaczającymi go górami, a przy dobrej
pogodzie nawet Wrocław z
górującym nad nim Sky Tower.
Nieco gorzej widać ukryte
wśród zieleni Szczawno, ale
to dobrze, bo jeśli chce się
je zobaczyć, wystarczy kilkunastominutowy spacer (tym
razem z góry) i już można
przechadzać się wśród wielu
urokliwych zakątków naszego
uzdrowiska.
Jeśli potrzebujecie chwili
przerwy, jeśli chcecie choć na
chwilę „wzlecieć ponad chmury
i spojrzeć na wszystko z góry”
– zapraszamy do Szczawna!
Red

» Tylko patrzeć, jak w Jedlinie
zaczną budować nowy tor

Ponad 400 m długości i
dwa „ślimaki” o wysokości 12
metrów – tak ma wyglądać
nowa całoroczna zjeżdżalnia
grawitacyjna, która powstanie
w Parku Aktywności „Czarodziejska Góra” w Jedlinie-Zdroju. Gmina pozyskała na
ten cel 5 mln zł. Alpine coaster
ma zostać uruchomiony latem
przyszłego roku przy stoku
narciarskim. Jego parametry
pozwolą podziwiać w trakcie
jazdy m.in. Wielką Sowę. Co

ważne, nowa atrakcja nie
oznacza, że działający obecnie
letni tor saneczkowy zostanie
nagle zlikwidowany. Co to,
to nie.
Zresztą jedliński Park Aktywności jest stale modernizowany, zwiększa się też liczba
dostępnych atrakcji. W ubiegłym roku obiekt wzbogacił
się o strzelnicę, kule wodne,
wypożyczalnię rowerów i
dmuchany zamek, a zimą
uruchomiono tor pontonowy.

– Chcemy, żeby nasi mieszkańcy i goście odwiedzający
przepiękne okolice powiatu
wałbrzyskiego nie nudzili się,
a przy okazji zadbali o zdrowie
i kondycję. Dlatego zależy
nam, żeby mieli jak najwięcej możliwości aktywnego
spędzania czasu – mówi burmistrz Leszek Orpel.
Na początku roku zmodernizowano dwie z czterech tras
parku linowego. – Trasy junior
i standard zostały zbudowa-

ne od nowa. Zamontowano
najnowocześniejszy system
bezpieczeństwa, który nie
pozwala na przypadkowe
wypięcie liny. W przyszłym
roku chcemy zmodernizować
trasę tyrolską – wyjaśnia Wiesław Zalas, dyrektor Centrum
Kultury w Jedlinie-Zdroju,
zarządzające „Czarodziejską
Górą”, która czynna jest codziennie od 10:00 do 19:00.
Przy obiekcie znajdują się
bezpłatne parkingi i stacja

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

W Jedlinie to możliwe, bo od dawna działa tam tor saneczkowy. Wkrótce ma
powstać jednak zjeżdżalnia grawitacyjna. Dłuższa, wyższa, słowem bardziej
wypasiona. Tak się inwestuje w atrakcje, które umożliwiają miłe spędzanie
wolnego czasu.

ładowania samochodów elektrycznych oraz miejsce obsługi
rowerzystów. Goście parku
mogą też wybierać z bogatej

oferty pobliskiej gastronomii.
Znajdują się tam: restauracja,
kebab, grill i kawiarnia.
Red
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Fot. użyczone (Ekostraż)

» Przed postrzelonym kotem bardzo długa droga do powrotu
do zdrowia. Można proces jednak przyśpieszyć

ŻARÓW

Patologiczni strzelcy
Gołaszyce w gminie Żarów pojawiły się na wielu portalach internetowych.
Nie jest to jednak „dobra prasa”, mamy tam bowiem historię pewnego sadysty.
Ekostraż poinformowała
o bestialskim zachowaniu

niezidentyfikowanej osoby
z właśnie Gołaszyc – małej

wsi w powiecie świdnickim.
- Chodził sobie kotek po

Gołaszycach. Dokarmiany,
miziany, swojak. Już nie

chodzi i nie wiadomo, czy
jeszcze kiedykolwiek gdzieś

pójdzie. Znaleziono go, gdy
leżał w rowie, przy wjeździe
do tej miejscowości. Dostał
precyzyjnego “strzała” z
broni śrutowej z bliskiej
odległości. Śrucina utknęła
idealnie przy kręgosłupie,
rozwalając jeden z kręgów
na szereg drobnych fragmentów. Patologiczni strzelcy wyborowi się znaleźli...
- informują przedstawiciele
Ekostraży.
Kto strzelał do niewinnego, bezbronnego zwierzątka? Tego niestety nie
wiemy... Trwają jednak ustalenia i próby wytypowania potencjalnego sprawcy.
Trzymamy kciuki za wymiar
sprawiedliwości.
Kot ciągnie za sobą tylne łapki, nie wypróżnia się
samodzielnie. Od czołgania
się ma pozdzierane opuszki
nóżek. Z uwagi na zachowane pewne elementy czucia
głębokiego, czeka go badanie
neurologiczne oraz pewnie
TK lub rezonans za miliony
monet. Przez jakiegoś zwyrodnialca...
Po m ó ż E k o s t r a ż y d a ć
mu szansę i dołożyć się do
drogich badań, które mogą
ocalić mu życie i ograniczyć
niepełnosprawność. Inaczej zostaje tylko eutanazja.
Zbiórka środków trwa, czasu
jest coraz mniej. Konto bankowe: EKOSTRAŻ, 78 1540
1030 2103 7774 4098 0001
z dopiskiem “postrzelony
kot”
KaR

STRZEGOM

Walczą z azbestem
Obecnie azbest zaliczany
jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi.
Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego
włóknami, docierają one do
płuc, skąd już nie da się ich
usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet
po wielu latach
Na szczęście gmina Strzegom otrzymała kolejny już raz
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie
pn. “Usuwanie wyrobów

zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy
Strzegom w 2022 roku”.
Prace już trwają w najlepsze.
Dotacja została przyznana w
kwocie ponad 30 tysięcy złotych przy całkowitym koszcie
zadania, które oszacowano
na kwotę 118 399,10 tys. zł.
Do unieszkodliwienia jest w
sumie 109,288 Mg wyrobów
zawierających azbest z 53
posesji (107,99 Mg + pakowanie, załadunek, transport
1,3 Mg).
Przedsięwzięciem zajmuje
się firma: Logistyka Odpadów-

-Realizacje sp. z o. o. z Bielska-Białej. - Tradycyjnie przypominamy, że w ramach zadania
firma demontuje elementy
pokrycia dachu, oczyszcza
teren z pyłu azbestowego oraz
pakuje, ładuje i przekazuje do
unieszkodliwienia wytworzone odpady azbestowe.
Mieszkańcy nie zapłacą za
te czynności. Jedynym kosztem po ich stronie pozostanie
wykonanie nowego pokrycia
dachu – informują pracownicy Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu.
KaR

» Azbest to pierwsza dziesiątka najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi

Fot. KaR

W gminie Strzegom niestety nie brakuje azbestu. Krótka
przejażdżka po wsiach i wszystko jasne. Gołym okiem
widać niebezpieczne dla zdrowia pokrycia dachowe.

Doskonalili umiejętności
To były ostatnie zajęcia na basenie w Witoszowie
Dolnym, przed przerwą technologiczną. Był to czas
bardzo dobrze zagospodarowany i wykorzystany, to
trzeba przyznać.

wiste. Pogoda nawet dopisuje,
słońca nie brakuje! W trosce o nasze
bezpieczeństwo swoje umiejętno-

ści z ratownictwa wodnego
doskonalili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i
strażacy ochotnicy z gminnych
jednostek OSP. Jednocześnie
informujemy, że do końca wakacji basen będzie nieczynny
z uwagi na przerwę techniczną. Przegląd obejmował będzie sprawdzenie wszystkich
urządzeń, tak aby można
było bezpiecznie korzystać

z pływalni w Witoszowie
Dolnym w kolejnych miesiącach. Zapraszamy ponownie
już we wrześniu. Polecamy
odwiedzić baseny odkryte w
m.in. Świdnicy, Strzegomiu,
czy też w Świebodzicach. Tam
wody nie zabraknie, można
też poszaleć pod czujnym
okiem wyspecjalizowanej
kadry ratowniczej.
KaR

Fot. użyczone (UG Świdnica)

» Nowe oświetlenie, malowanie i ograniczenia prędkości

GMINA ŚWIDNICA

Bezpieczniej na przejściach
Na drodze gminnej relacji Świdnica - Sulisławice - Wiśniowa wykonane zostało
dedykowane oświetlenie dwóch przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego w
obrębie skrzyżowania w Zawiszowie oraz przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego w Sulisławicach.
Oświetlenie zostało włączone do istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego

i załączane oraz wyłączane jest zgodnie z zegarem
astronomicznym. Oświetlenia

przejść dla pieszych wykonano w oparciu o oprawy typu
LED, o asymetrycznych rozsy-

ŚWIDNICA

Było zbyt tanio...

łach strumienia świetlnego i
przy zachowaniu odmiennej
temperatury barwowej na

przejściu dla pieszych w stosunku do oświetlenia strefy
przejściowej. Zainstalowa-

Fot. organizatorzy

GMINA ŚWIDNICA

Wakacje to szczególny czas, kiedy
częściej wybieramy wypoczynek
nad akwenami wodnymi, to oczy-
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no łącznie 6 opraw oświetleniowych na przejściach
dla pieszych oraz 9 opraw
w strefach przejściowych.
Ponadto dla podniesienia
poziomu bezpieczeństwa
przekraczających jezdnię w
obrębie skrzyżowania w Zawiszowie, wprowadzono na
drodze gminnej ograniczenie
prędkości maksymalnej do
50km/h.
- Oświetlenie przejść dla
pieszych w Zawiszowie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w ramach
projektu „Rozbudowa przejść
dla pieszych droga 111896D,
Zawiszów” w kwocie 52.152
zł. Całkowita wartość zadania: 67.200 zł. Zadanie
kolejne, czyli oświetlenie
przejścia dla pieszych w Sulisławicach dofinansowane
jest ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w
ramach projektu „Rozbudowa przejścia dla pieszych
droga 111896D, Sulisławice” w kwocie 25.977,60zł.
Całkowita wartość zadania:
33.534,72 zł – wyliczają pracownicy UG Świdnca.
KaR

» Oszuści nie mają skrupułów, szybkie pieniądze kuszą

Zamawiając rzeczy w sieci
musimy jednak pamiętać,
że są tam też osoby, które
chcą nas oszukać, wystawiając rzeczy po bardzo
atrakcyjnych cenach czy oferując je całkowicie za darmo, wystarczy tylko opłacić
przesyłkę tego przedmiotu.
Do świdnickiej komendy,
zgłosiła się kolejna osoba
oszukana w trakcie zakupów
internetowych. To 30-letnia
mieszkanka naszego powiatu, która poinformowała

o oszustwie na jej szkodę.
Kobieta w połowie czerwca
na jednym z portali społecznościowych znalazła bardzo
atrakcyjną ofertę sprzedaży
ekspresu do kawy jednej z
renomowanych marek za
kwotę 290 złotych i postanowiła go kupić. Po kontakcie
ze sprzedającą 30-latka za
pomocą kodu BLIK przelała
kwotę za przedmiot. Jednak
do tej pory przesyłka nie
dotarła, a kontakt ze sprzedającą się urwał.

Dalsze postępowanie w
tej sprawie prowadzić będą
policjanci ze świdnickiego
Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą.
Pamiętajmy! Jeśli chodzi
o zakupy w sieci, to zawsze
powinniśmy stosować zasadę ograniczonego zaufania.
Zwracajmy też uwagę, czy
sklep podaje swój adres i
numer telefonu. Podczas tego
rodzaju zakupów najbezpieczniejszą formą płatności będzie
„płatność za pobraniem”.

Fot. użyczone KPP

Wystarczy połączenie z Internetem, by o każdej porze
dnia czy nocy, bez wychodzenia z domu można było zrobić zakupy. Kolejna świdniczanka została oszukana...

Apelujemy o ostrożność oraz
czujność i zachowanie zdrowego rozsądku także przy tych bar-

dzo atrakcyjnych ofertach. Przestrzegając kilku podstawowych
zasad, można ustrzec się przed

przykrymi następstwami nieuczciwej aktywności oszustów.
KaR
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HISTORIA NIEZNANA
» Witamy nowy rok szkolny, konkurs zręczności (Fot. Kronika szkolna, 1959)

Szkoła „na piasku”
„Szkoła dziękuje Krzysztofowi”, „Uczniowie szkoły nr 1 ugasili pożar”, „Pożyteczna
wystawa” – to tylko niektóre z wielu tytułów artykułów prasowych, w których opisywano różne wydarzenia z udziałem uczniów „Jedynki” przy ul. Limanowskiego. Co się
pod nimi kryje? O tym za chwilę. Zapraszam do drugiej części historii tej placówki.
Kolejny po wojnie rok szkolny rozpoczął się w dniu 3
września 1946 r. uroczystym
nabożeństwem w kościele, po
którym dzieci ze wszystkich
szkół przeszły w pochodzie
na boisko gimnastyczne na
Nowym Mieście. Ponieważ
nie udało się w terminie ukończyć remontu budynku szkoły,
nauka rozpoczęła się dopiero
12 września. Zapisanych było
625 dzieci, dla których zorganizowano 12 oddziałów
plus 7 oddziałów dla uczniów
opóźnionych w nauce. 29 listopada grono nauczycielskie
zorganizowało loterię fantową
i zabawę. Uzyskany dochód
przeznaczono na pomoc zimową dla nauczycieli, ze względu
na ich skromne pobory.
Z okazji „Mikołajek” w dniu
5 grudnia klasa 3a wystawiła

przedstawienie i rozdała paczki
(nie zapomniano o sierotach i
biednych). Z kolei z okazji przyjazdu do Wałbrzycha marszał-

ka Roli-Żymierskiego w dniu
18 stycznia 1947 r. starsze klasy wzięły udział w powitaniu,
później odbyła się defilada. 27

» Stanisława Zawadzka (żona patrona)
dokonuje wpisu w księdze pamiątkowej
(fot. Księga koła historycznego, 1978)

stycznia w ramach konferencji
rejonowej, zwiedzano fabrykę
porcelany i odlewnię żelaza.
13 kwietnia Polski Związek

Zachodni z okazji Tygodnia
Ziem Zachodnich zorganizował poświęcenie budynku
szkolnego, w którym wzięli
udział m.in. inspektor Tadeusz
Marciszewski, wojewoda wrocławski Stanisław Piaskowski,
starosta Eugeniusz Szewczyk,
nauczyciele, uczniowie i rodzice. Poświęcenia dokonał ks.
Świderski, proboszcz tutejszej
parafii.
Z różnych okazji w szkole
odbywały się nabożeństwa i
akademie (np. dzień Konstytucji 3 Maja i Dzień Oświaty, 9
maja). W dniu 21 maja sekcja
przyrodniczo-geograficzna
zorganizowała wycieczkę do
huty szkła. W dniach 23-24
maja odbył się spis dzieci urodzonych w latach 1933-1942.
W czerwcu 1947 dziatwa
szkolna kilka razy odegrała

przedstawienie „Kopciuszek”
(jedno odbyło się w świetlicy
huty szkła). Uzyskany dochód
w kwocie około 18 tys. zł
przeznaczono na bibliotekę
nauczycielską.
Z okazji zakończenia roku
szkolnego w dniu 27 czerwca miała miejsce uroczysta
akademia, której program
obejmował część artystyczną
i sprawozdanie kierownictwa
szkoły z całorocznej działalności tej placówki. W uroczystości
udział wzięli m.in. dziekan ks.
Świderski, inspektor szkolny
Marciszewski, prezes Związku Walki Młodych, delegat
oświaty dla dorosłych i rodzice. Dzień później po nabożeństwie rozdano uczniom
świadectwa. Naukę w roku
szkolnym 1946/47 zakończyło
743 uczniów. Kronikarz odnotował: „Młodzież pochodzi zza
Sanu, Bugu, Polski Centralnej,
znaczny napływ naznaczył się z
Francji i Belgii. Trudne zadanie
miała szkoła do spełnienia;
młodzież rozmaita, podręczników w znacznej części brak,
dokonano wiele, a zwłaszcza
w oddziałach przyspieszonych, posunięto się znacznie
wzwyż. Postawiono pierwsze
kroki wyjścia na zewnątrz, do
świetlic robotniczych. Zorganizowano świetlicę uczniowską
na terenie szkoły. Z organizacji
uczniowskich czynne było Harcerstwo i PCK. Nie zaniedbano
i działalności charytatywnej w
stosunku do sierot i biednych”.
Nowy rok szkolny 1947/48
placówka rozpoczęła w dniu 3
września już z nowym kierownictwem. Jadwiga Leszczyńska zrezygnowała ze stanowiska i przeszła do Wrocławia, a
kierowanie szkołą powierzono
nauczycielce Marii Sawicz.

Przez to, że nie udało
się w terminie ukończyć remontu budynku
szkoły, nauka rozpoczęła się dopiero 12
września
W kolejnych latach szkoła
funkcjonowała swoim rytmem, jak każda placówka
oświatowa. Jedno z ważniejszych wydarzeń w historii
szkoły to nadanie jej imienia.
Uroczystość odbyła się w dniu
15 września 1964 roku. Patronem szkoły został Aleksander
Zawadzki (przewodniczący
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» Kącik w czytelni szkolnej
(Fot. Kronika szkolna, 1959)

» Kierownik szkoły Maria Szymańska (Fot. Kronika szkolna, 1959)

Rady Państwa). Z tej okazji w
auli szkoły umieszczono płaskorzeźbę z gipsu – medalion
wykonany przez plastyka Marię Bor. Z inicjatywy nauczycielki Stefanii Szuleckiej we
wrześniu 1973 roku powstał
hymn szkoły (czytajcie obok).

Dwunastoletnia Halinka przez nieuwagę
wywołała pożar, który w porę zauważyli
dwaj uczniowie szkoły
– Staszek z VIb i Bogdan z VII
4 czerwca 1975 roku nastąpiło przekazanie sztandaru
szkolnego ufundowanego
przez Komitet Rodzicielski
uczniom szkoły. Sztandar zaprojektował plastyk Andrzej
Szeles. W dniu 30 maja 1978
miała miejsce podniosła uroczystość poświęcona patronowi, w czasie której dokonano
otwarcia Izby Pamięci Narodowej oraz odsłonięto popiersie
patrona. W wydarzeniu wzięła
udział żona patrona, Stanisława Zawadzka, a także kurator
oświaty i wychowania Józef
Nowak, sekretarz KM PZPR

Zdzisław Michalak, prezydent
miasta Władysław Pruchnicki
i inni przedstawiciele władz
miejskich. Redaktor Trybuny
Wałbrzyskiej pisał: „Izba Pamięci należy, naszym zdaniem,
do najlepiej wyposażonych
w pamiątki. Popiersie A. Zawadzkiego, przy którym znajduje się urna z ziemią z pola
bitwy pod Lenino, zostało w
czynie społecznym załogi wałbrzyskiego Separatora pięknie
wykonane i umieszczone na
honorowym miejscu. Na kilka
dni przed uroczystością został
oddany szkole gabinet historyczny, ufundowany przez
Zakład Porcelany Stołowej
Krzysztof w Wałbrzychu. Wystawa ilustrująca dorobek
szkoły godna była jej bogatej
tradycji i osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych”. W tym
dniu odbyło się I Sympozjum
poświęcone Aleksandrowi
Zawadzkiemu. Jego żona, w
dowód uznania, przekazała
na ręce dyrektor szkoły Stanisławy Rogackiej jedną z ostatnich pamiątek po generale
Zawadzkim – jego portret. Po
południu, w Górniczym Domu
Kultury kopalni Wałbrzych
odbyło się spotkanie uczniów

» Gabinet fizyko-chemiczny (Fot. Kronika szkolna, 1958)

„Jedynki z panią Zawadzką,
na zakończenie którego wystąpił Zespół Pieśni i Tańca
Wałbrzych.
A co o szkole pisano w
prasie? Oto kilka przykładów.
Szkoła dziękuje Krzysztofowi. Zakładem opiekuńczym
dla szkoły była znajdująca
się po sąsiedzku fabryka porcelany Krzysztof. Na kartach
szkolnej kroniki (wpis z 15
listopada 1959 roku) czytamy: „Wszystkie katastrofy w
szkole, jak awaria światła, kanalizacji, natychmiast usuwa
załoga fabryki. Krzysztof ogrodził boisko szkolne piękną
siatką na betonie, za co należy
się dozgonna wdzięczność
zakładowi ze strony dzieci i
rodziców”. W jednym z artykułów prasowych (z 1960 r.)
kierownik szkoły Maria Szymańska podkreślała: „Dzięki
tej współpracy szkoła uzyskała
oparkanienie boiska od strony południowo-zachodniej
murem z półfabrykatów. Zabezpiecza to młodzież przed
wypadkami ulicznymi oraz
sprawia estetyczne wrażenie.
Dla świetlicy z dożywianiem
ZPS Krzysztof ofiarowały potrzebne naczynia stołowe jak

talerze i kubki. Organizują
każdego roku zbiórkę złomu i
makulatury. Szczególnie dużo
korzysta z pomocy zakładów
pracownia zajęć praktycznych,
uzyskując różnego rodzaju
półfabrykaty do pracy, a także
korzystając ze stolarni na terenie fabryki przy obróbce drzewa i szkła. (...) Na szczególną
wdzięczność zasłużyła sobie
załoga ZPS Krzysztof ofiarując
szkole w Dniu Nauczyciela
piękny radioodbiornik Symfonia, który stanowi dużą
pomoc w nauce, zarówno dla
dzieci, jak i dla nauczycieli.
Uczniowie szkoły nr 1 ugasili
pożar. Dwunastoletnia Halinka
zamieszkała przy ul. Stalina
(obecnie al. Wyzwolenia) przez
nieuwagę wywołała groźny
pożar, który na szczęście w
porę zauważyli dwaj uczniowie
szkoły nr 1 – Staszek z VIb i
Bogdan z VII. „Kiedy zajrzeli do
mieszkania przez okno ujrzeli
płaczącą dziewczynkę z kluczami w ręku. Chłopcy dostali się
do wnętrza mieszkania, gdzie
natychmiast przystąpili do
gaszenia ognia. Wodę znaleźli
w miednicy i garnkach. Ogień
ugasili w zarodku i przybyła
w kilka minut później Miejska

Hymn szkoły nr 1
Ojczyźnie honor swój i serce,
Narodom przyjaźń sympatię dam.
Dla świata pokój i czyste niebo
Tak jak chciał patron, jak kazał nam.
W codziennej mojej szkolnej pracy
Chcę kształcić umysł i sprawność rąk.
Ojczyzno służę Ci najgoręcej
Masz moją miłość i wierność mą.
W mej szkole chcę być zawsze wzorem
Jej imię zawsze z honorem nieść.
I Zawadzkiemu co nam patronem
Na zawsze pamięć, głęboka cześć.
Zawodowa Straż Pożarna nie tek, obrazujących osiągnięcia
miała już wiele do roboty. naszego kraju, miasta i szkoStrażacy złożyli swym młod- ły w pierwszym roku Planu
szym kolegom serdeczne gra- 6-letniego. Szczególnie pięknie
tulacje”.
przedstawiono wzrost wydoPożyteczna wystawa. bycia węgla w kopalniach,
„Uczniowie i uczennice ze osiągnięcia produkcyjne naSzkoły Podstawowej nr 1 w szych energetyków, ceramików
Wałbrzychu przy wydatnej i innych gałęzi przemysłu”.
Opr. Piotr Frąszczak
pomocy grona nauczycielskieBibliografia:
go dokonali w dniu 17 lutego
1.Kronika szkoły nr 1, 1945-1958
1951 roku otwarcia wystawy
2.Kronika szkoły nr 1, 1958-1961
z okazji osiągnięć pierwszego
3.Monografia SP nr 1, 1945-2001,
wydanie 3 uzupełnione
roku Planu 6-letniego. (...)
4.Księga koła historycznego
Na wystawie na szczególną
przy szkole nr 1
uwagę zasługuje efektowne
5.Trybuna Wałbrzyska nr 23,
06.06.1978
wykonanie wykresów i gaze-

» Opieka nad kwiatami w czytelni (Fot. Kronika szkolna, 1957)
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Remiza jak malowana Nowi strażacy w pracy
Nie ma, że wakacje. W Gogołowie praca wre, remiza
strażacka pnie się w górę w wyjątkowo szybkim tempie.

Na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy odbyło się ślubowanie dwóch nowo
przyjętych strażaków do służby.
go mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując
powierzone mi zadania,
ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję
strzec tajemnic związanych
ze służbą, a także honoru,

godności i dobrego imienia
służby oraz przestrzegać
zasad etyki zawodowej”
– przypomina ważne słowa ślubowania asp. Paweł
Szydłowski. Nam pozostało
życzyć udanej służby i szczęśliwych powrotów z akacji!
KaR

Będzie miała powierzchnię użytkową 122,7
m. kw. W budynku zlokalizowane będą dwa
duże garaże na wozy bojowe oraz niezbędne
zaplecze. Budynek będzie ogrzewany za
pomocą bezemisyjnego źródła ogrzewania
jakim będzie powietrzna pompa ciepła.
Planowany termin realizacji inwestycji to
KaR
październik przyszłego roku.

REKLAMA

REKLAMA

W miejscowości Gogołów w gminie Świdnica rozpoczęła się właśnie budowa nowej
remizy strażackiej. Wykonane zostały już
wykopy pod fundamenty. To już coś! Trwa
montaż szalunków i zbrojenia. Wartość
inwestycji to kwota ponad 1,5 mln zł.
Remiza powstanie przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Gogołowie 37.

Fot. użyczone (Mateusz Myrta)

Fot. użyczone (UG Świdnica)

Ślubowanie przyjął komendant świdnickiej jednostki, bryg. Dariusz Budkiewicz. „Świadom podejmowanych obowiązków
strażaka, uroczyście ślubuję
być ofiarnym i mężnym w
ratowaniu zagrożonego
życia ludzkiego i wszelkie-
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Dobromierz z książką Oni nadal im pomagają
Podpisano porozumienie o współpracy, którego efektem będzie wydanie monografii gminy Dobromierz.

Na razie 5 tys. euro przekazało niedawno gminie Świdnica partnerskie miasto Maldegem. Ale to nie wszystko!
bywających w naszej gminie. Wielu z nich wciąż potrzebuje wsparcia – tłumaczy rzecznik Urzędu Gminy
Świdnica, Janusz Waligóra.
Obecnie w dwóch miejscach
instytucjonalnych wskazanych przez wojewodę dolnośląskiego – w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym

i Fundacji „Krzyżowa” dla
Porozumienia Europejskiego – przebywa 107 osób, w
tym 57 dzieci.
Darowizny finansowe
można przekazywać na
wskazany numer rachunku
bankowego: 35 9575 0004
0000 1446 2000 0360.
KaR

koło grodu, zbudowali miasto, które nazwali
Wysoką Górą Pokoju. Praca o charakterze
naukowym będzie jednocześnie przykładem
wdrożenia w praktyce społeczno-gospodarczej dorobku pracowników Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Monografia
posłuży popularyzacji gminy Dobromierz,
będąc jedną z pierwszych publikacji tego
rodzaju w Polsce.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

Współpracę podjęli rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab.
Andrzej Kaleta, wójt gminy Dobromierz Jerzy
Ulbin oraz prezes Instytutu Maxa Webera w
Jedlinie-Zdroju Wojciech Tutaj.
Pierwsza oficjalna wzmianka o Dobromierzu pochodzi z 1277 roku. Legenda głosi, że
miasto założyli dwaj bracia szlacheckiego
rodu, którzy byli ze sobą skłóceni przez około
6 lat. Na znak zawartego pokoju, na górze,

Fot. użyczone (JW)

Fot. użyczone (UG Dobromierz)

Prócz pomocy ze strony
Belgów, francuskie miasto
Ermont przesłało pomoc rzeczową obejmującą przybory
szkolne. - Wpłata, którą w
ostatnim czasie otrzymaliśmy z Maldegem, zasiliła
konto przeznaczone na rzecz
obywateli poszkodowanych
w konflikcie zbrojnym prze-
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Fot. użyczone (materiały prasowe)

» Opolskie „Pół na pół” w reżyserii Adama
Biernackiego to 75 minut świetnej zabawy

Czarnek niech nie odwiedza
O pandemii mało kto już pamięta, więc nim zaczęły się wakacje, pod koniec sezonu artystycznego wyruszyliśmy do teatrów, które jak się okazało, miały wiele
do zaoferowania. Dodajmy, wiele ciekawego.
Po serii dość „ciężkich” spektakli
miło było oddać się zabawie, jaką
zaoferował opolski teatr w postaci
czarnej komedii „Pół na pół”. Jej
autorami jest hiszpański duet – Jordi
Sanchez i Pep Anton Gomez. Dramatopisarze doprowadzili do spotkania
dwóch braci w obliczu śmierci ich
matki. Karol (znakomity Andrzej
Jakubczyk) i Jan (Artur Paczesny)
spędzają noc na dyskusji o sposobie
podziału majątku. Problem tylko
w tym, że matka wciąż nie umiera
i marzenia Karola o podróżach, a
Jana o spłaceniu długów nie mogą
się spełnić. Ta dramatyczna sytuacja,
ku zaskoczeniu widzów, okazuje
się kopalnią zabawnych zdarzeń i
dialogów. Opolskie „Pół na pół” w
reżyserii Adama Biernackiego to 75
minut świetnej zabawy. Humor jest
nieoczywisty, a nawet momentami
kontrowersyjny. Za tak dobry rezultat odpowiadają, obok reżysera,
także aktorzy. Jakubczyk i Paczesny
grają koncertowo, bawiąc się przy
tym świetnie. Po wpadce z „Testosteronem”, „Pół na pół” przywraca
komediową twarz teatru w Opolu.
Jeszcze bardziej zadowolony byłem po „Weselu”, które zorganizował
wałbrzyski teatr. Za jego przebieg
odpowiadał Wojciech Klemm. Reżyser, który na stałe mieszka w Zurychu. Twórca zmierzył się z największym polskim klasykiem autorstwa

Stanisława Wyspiańskiego. Świat,
który opisał pisarz przed 120 laty
w zestawieniu z współczesnością
Klemma okazał się zaskakująco dobrą mieszanką. Jak twierdzi reżyser,
„Wesele” jest ostrą krytyką polskiego
społeczeństwa. Niestety przekaz
Wyspiańskiego jest wciąż aktualny. Klemm imponująco żongluje
tekstem, a nierzadko bawi się nim.

Miejmy nadzieję, że znany specjalista od klasyki
polskiej – Przemysław
Czarnek – nie odwiedzi
wałbrzyskiego teatru
Wprowadza wypowiedzi spoza
dramatu, w ten sposób uwspółcześniając przekaz. Czyni to w sposób
umiarkowany i inteligentny. Dzięki
temu dostajemy spektakl lżejszy w
formie i często zabawny. Przedstawienie zachwyca również odważną
formą. Przez pierwsze kilkanaście
minut aktorzy konwulsyjnie tańczą
wśród foliowych worków w rytm
muzyki techno. I nie jest to jedyny
moment na zabawę. Znakomicie
się w tym odnajduje cały zespół
aktorski. Nie sposób jednak nie
wyróżnić Doroty Furmaniak. Jesteśmy świadkami, jak aktorka niemal
„spala się”, szczególnie podczas
tańca. Trafny obraz Polaków, świetny

humor, imponująca choreografia,
bardzo dobre aktorstwo młodego
pokolenia czynią „Wesele” jednym
z najlepszych spektakli ostatnich lat.
Gratulacje. Miejmy tylko nadzieję, że
znany specjalista od klasyki polskiej –
Przemysław Czarnek – nie odwiedzi
naszego teatru.
Jak się okazało, dobra passa trwała dalej. Teatr w Opolu umożliwił
przełożenie dramatu „Instytut” Jakuba Żulczyka (tego od „Ślepnąc od
świateł”) na język sceniczny. Tekstem
zajęła się Natalia Matuszyk, a reżyserią Jędrzej Wielecki. Na scenie
oglądamy jednak wyłącznie pięcioro
młodych aktorów. Jak miało okazać
się, efekt ich pracy był znakomity.
Jak to u Żulczyka, musiało się dziać.
Piątka postaci budzi się pewnego
dnia i orientuje, że nie może opuścić
mieszkania. To początek dramatycznych wydarzeń. Spektakl ma formę
thrillera. W związku z tym, że siedzi
się tuż obok grających aktorów, można poczuć się jak w środku niespodziewanych zwrotów akcji. Mimo narastającego zagrożenia i napięcia, nie
brak w „Instytucie” humoru. Aktorzy
grają bardzo dosłownie, co potęguje
wrażenie realności przedstawianych
zdarzeń. Cała piątka artystów dała
czadu. Nikt po zakończeniu przedstawienia nie miał wątpliwości, czy
wstać i oddać w ten sposób uznanie
twórcom. „Instytut” to nie tylko por-

cja dreszczyku i zabawy, ale również
stawiane pytania o wolność i jej
cenę. „Instytut” Wieleckiego może
być jeszcze znakomitym przykładem
spektaklu dla każdego.
Zmierzając do Współczesnego na
kolejną premierę – „W co wierzą Polacy” także wiele sobie obiecywałem.
Niestety, reżyser Szymon Kaczmarek
nie do końca wykorzystał niezwykle
ciekawy temat duchowości Polaków.
Autor tekstu – Tomasz Kwaśniewski
próbuje zrozumieć fenomen katolików
zafascynowanych zjawiskami ezoterycznymi i wierzeniami ludowymi.
Statystyki są zaskakujące – Polacy
najczęściej wierzą w cuda (41%),
prorocze sny (37%) i egzorcyzmy
(37%). Obrazować to ma historia
firmy zrzeszającej wróżbitów i wróżki,

którzy obsługują klientów z różnych
środowisk. Ich działalnością interesuje
się inspektor urzędu skarbowego. To
rodzi szereg metafizycznych zdarzeń
z jego udziałem. Spektakl dobrze
się ogląda. Jest komunikatywny,
niejednoznaczny, prowokujący, wreszcie zabawny. Na pytanie urzędnika
wróżka próbuje odczytać z kart, kiedy
PiS odejdzie od władzy. Poniekąd
racjonalny kontroler idzie jeszcze
dalej i szuka sposobu rzucenia klątwy
na naczelnika. Te fragmenty budziły
wśród widzów najwięcej emocji.
Czegoś jednak zabrakło. „W co wierzą
Polacy” wydaje się bardziej zbiorem
luźnych scenek niż spójną całością.
Przedstawienie gubi rytm i brakuje
mu dynamiki. Mimo to najnowszej
propozycji wrocławskiego teatru nie
można zlekceważyć. Aktorzy skutecznie wniknęli w postacie z pogranicza
świata rzeczywistego i metafizyki.
Najlepszy z nich okazał się Mariusz
Bąkowski w roli urzędnika. Gościnnie
w spektaklu bierze udział także Mariusz Kiljan (szef firmy), który w swoim
rodzimym teatrze – Polskim – gra w
„Kaliguli”.
Tym razem, w przeciwieństwie
do „W co wierzą Polacy”, widownia
dała wyraźny wyraz nieusatysfakcjonowania. Adresatem ich chłodnej
reakcji był reżyser – Robert Czechowski. Za przełożenie tekstu Alberta
Camusa odpowiada Janusz Kasza.
Nowością miał być pomysł obsadzenia w tytułowej postaci młodego
człowieka, a nawet… dwóch. Hubert
Kowalczyk i Paweł Wydrzyński, jako
cesarz Rzymu o najgorszej sławie,
nie potrafili skupić na sobie uwagi.
Kontrowersyjny pomysł na obsadę
miał pozwolić spojrzeć na świat
oczami młodego, wrażliwego chłopaka. Niestety, problem w tym, że z
każdą minutą spektaklu tracimy zainteresowanie pytaniami, które stawia
Gajusz Juliusz Kaligula – „czy istnieje
Bóg?”, „dlaczego ludzie cierpią?”,
„jaki jest sens życia?”. Blichtr scenografii i kostiumów czy udział tancerzy
nic nie zmieniają. Nawet krwawy
finał, z wylanym wiadrem krwi na
cesarza, też nie budzi emocji. Myślę,
że przedstawienie Czechowskiego
„zamordowała” za mało wyrazista
i za bardzo wyimaginowana idea
nowego widzenia dramatu Camusa.

» „W co wierzą Polacy” wydaje się bardziej
zbiorem luźnych scenek niż spójną całością

Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Otwierają tężnię

Zaśpiewa Kortez

W sobotę 23 lipca zapraszamy na
uroczyste otwarcie tężni solankowej,
która powstała w ramach Wałbrzyskiego
Budżetu Obywatelskiego w Parku im. Jana
III Sobieskiego. Podczas otwarcia odbędzie
się także piknik rodzinny, a atrakcje w
postaci warsztatów i animacji przygotują
instytucje miejskie. O godzinie 17.00
rozpocznie się koncert szlagierów muzyki
rozrywkowej w wykonaniu Trio Pawła
Stuczyńskiego.

24 lipca o 20.45 w wałbrzyskiej starej kopalni czeka
na was Kortez Holiday tour 2022. Kortez obiecał, że to
już ostatni tour, na którym będziecie słuchać przez półtorej godziny swoich ulubionych piosenek, bo z końcem
wakacji zamyka nowy album i nic już nie będzie takie
jak dawniej... Pożyjemy zobaczymy. W tym roku na 8
koncertach Korteza zagra gość specjalny - legendarni
Mitch & Mitch w odsłonie jako Mitch & Mitch con il loro
Gruppo Etereofonico zagrają przedpremierowo swoją
nową płytę z utworami Ennio Morricone. Album będzie
można zakupić podczas koncertów oraz w sklepie internetowym Jazzboy.

Zapraszamy do Parku Centralnego na plenerową scenę Klubu Łaźnia, gdzie Świdnicki Ośrodek Kultury prezentuje lokalnych artystów. Ponownie będą czekać na Was leżaki, a dodatkowo bogate menu i niepowtarzalna atmosfera pełna zieleni i sztuki. W trzeciej odsłonie
usłyszycie premierowe, chwytliwe melodie młodego artysty.
Arthur Samuel, dwudziestoletni
singer-songwriter, który swoją
muzyką oprawia otaczający go
świat w ramkę myślenia osoby
wysoko wrażliwej. Jego kompozycje oraz teksty wzruszają słuchaczy, skłaniają do refleksji, ale
również zachęcają do zabawy.
23 lipca 2022 godz.20:00 –
21:30 wstęp wolny
SCB, KaR

Gwoździem po ekranie

Sekretny urok
Madeleine Collins
Najważniejszą propozycją kinową ostatnich tygodni był film „Sekret
Madeleine Collins” w reżyserii Antoine Barraud.
Ostatnie tygodnie bezwzględnie
należały do kina francuskiego. Najpierw mogliśmy obejrzeć zaangażowaną produkcję Frederica Teller’a
– „Goliat”. Film jest oparty na prawdziwych wydarzeniach. Opowiada
o walce tracących zdrowie rolników
oraz aktywistów z producentami
pestycydów. Ryzykując pobiciami
i utratą wolności, robią wszystko,
aby ujawnić prawdę o fałszowanych
wynikach badań o nieszkodliwości
środków owadobójczych. Porażający
obraz cynicznych biznesmenów oraz
ich brudnych interesów. Niestety
„Goliat” nie daje zbyt wielkich nadziei na rychłe zmiany.

Równe napięcie towarzyszyło
oglądaniu innego francuskiego
filmu – „Sekret Madeleine Collins”.
W tym przypadku mamy na całe
szczęście do czynienia wyłącznie z
fikcją artystyczną. Bohaterką historii
napisanej, a później sfilmowanej
przez Antoine Barraud jest Judith
Fauvet – kobieta, która prowadzi
podwójne życie. Przez trzy dni w
tygodniu jest żoną uznanego, francuskiego dyrygenta i matką dwóch
dorastających chłopców. Pozostały
czas spędza jako partnerka męża
zmarłej siostry, ale przede wszystkim pełni rolę matki dla ich córki.
Żeby było jeszcze bardziej drama-

tycznie – z jedną rodziną żyje we
Francji, a z drugą w Szwajcarii. Takie
logistyczne szaleństwo trwa latami.
Z czasem jednak ilość kłamstw niepokojąco narasta.
Twórcy „Sekretu Madeleine Collins” pozwalają nam wniknąć w
złożony świat Judith coraz bardziej.
Towarzyszy temu napięcie godne rasowego thrillera. Reżyserka i autorka
scenariusza skutecznie nas zwodzi.
Nie sposób zrozumieć postępowanie
bohaterki. Jednym razem wspieramy
ją i współczujemy, innym oburzamy
się na jej kontrowersyjne postępowanie. Nade wszystko dręczy nas
jedno zasadnicze pytanie – kim tak

na prawdę jest piękna, zamożna, ale
pogubiona kobieta? Czy jest opętaną
i niebezpieczną schizofreniczką, a
może po prostu kobietą o wielkiej
wrażliwości? Na szczęście Antoine
Barraud nie udziela jednoznacznej
odpowiedzi. Reżyserka zostawia
nas samych z tym dylematem. I ten
dylemat jest siłą „Sekretu …”.
Film niesie sporo uproszczeń i
naiwności. Trudno uwierzyć, że taka
historia mogła zdarzyć się naprawdę.
Połączenie życia w dwóch miejscach,
oddalonych od siebie kilka tysięcy
kilometrów, w połączeniu z pracą

zawodową, akceptacją kilkudniowej
nieobecności najbliższych wydaje się
mocno naciągane. Myślę jednak, że
złożoność postaci Judith rekompensuje nam z nawiązką brak realności.
Pewnie by to się nie udało, gdyby nie
Virginie Efira, aktorka, która wciela
się w bohaterkę. Artystka nie przerysowuje swojej postaci. Balansuje
na granicy szaleństwa i miłości. Z
drobnymi wątpliwościami „Sekret
Madeleine Collins” trzeba uznać za
film godny zainteresowania.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Lokalni artyści na scenie
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NASI ULUBIEŃCY

Polecają się do adopcji

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

ANDY, nr ewidencyjny 152/21
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 04.09.2021

BRUTUS, nr ewidencyjny 23/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 01.02.2022

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

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

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

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

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

MUPPET, nr ewidencyjny 6/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2021

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

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

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

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

Biorąc pod uwagę to, że nasi czytelnicy są fantastycznymi ludźmi, jesteśmy pewni, że wkrótce
znów znajdą się tacy, którzy przygarną kota lub psa. Dobra, przyznajemy, trochę bierzemy was „pod
włos”, ale czego nie robi się, żeby namówić choćby jednego człowieka do adopcji czworonogów z
wałbrzyskiego schroniska.
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Sokołowsko, czyli „Śląskie Davos”, to malownicza miejscowość w Górach Kamiennych

Gdzie nie spojrzeć cacy
Na zakończenie naszych wędrówek po „pagórkach” Aglomeracji Wałbrzyskiej
proponujemy wyprawę w Góry Kamienne. Oprócz wież widokowych i dość stromych podejść, znajdziecie w okolicach wiele ciekawych miejsc – ruiny zamku,
drewniany kościółek, cerkiew, a nawet dawne uzdrowisko. I co, zainteresowani
taką różnorodnością?

Góry Kamienne to pasmo w
Sudetach Środkowych wzdłuż
granicy polsko-czeskiej. Położone na wschód od Karkonoszy i Rudaw Janowickich, na
południe od Gór Wałbrzyskich
i Gór Sowich i na północ od
Zaworów i czeskiej części Gór
Stołowych.
Stanowią część niecki śródsudeckiej, zbudowane są ze

skał osadowych, głównie
piaskowców, zlepieńców i
łupków oraz wulkanicznych
– porfirów, melafirów i ich
tufów. Dzielą się na cztery
mniejsze pasma: Góry Krucze,
Czarny Las, Pasmo Lesistej i
Góry Suche, oddzielone przełomowymi dolinami rzek i
potoków. Góry Kamienne
mają strome stoki, wąskie

grzbiety o silnie urozmaiconej
linii grzbietowej, często mają
wygląd stożków. Największy
ruch turystyczny koncentruje
się przy jedynym schronisku
górskim na obszarze parku –
Andrzejówce powyżej Rybnicy
Leśnej.
W okolicach jest wiele ciekawych miejsc. Sokołowsko,
czyli „Śląskie Davos” – tak kie-

Te wieże widokowe warto odwiedzić

wieża na Dzikowcu
To 20-metrowa drewniana wieża widokowa, z której roztacza się widok na Stożek Wielki,
Boguszów, Bukowiec oraz Wyżynę Unisławską. Dzikowiec jest popularnym miejscem wśród
paralotniarzy, a także wśród rowerzystów. Na jego zboczach znajdują się trasy rowerowe oraz
dwie ekstremalne, rowerowe trasy downhill.
wieża na Ruprechtickim Szpiczaku
Szczyt zlokalizowany w samym środku trójkąta Głuszyca-Mieroszów-Mezimesti. Ta góra o
kształcie stożka swoje zbocza ma zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie granicy. Sam szczyt
jednak, zlokalizowany jest po stronie naszych południowych sąsiadów. To malownicze miejsce
widokowe, którego walory podnosi posadowiona na szczycie wieża widokowa.
wieża w Mieroszowie
Drewniana wieża widokowa na zboczu Góry Kościelnej na zachód od centrum miasta. Wieża
ma 16 metrów wysokości, a z platformy widokowej podziwiać można m.in. panoramę Gór
Suchych (Javoří hory) oraz Broumovskich Ścian. Przy wieży znajduje się miejsce odpoczynku.
W pobliżu rozpoczynają się profesjonalne szlaki rowerowe typu downhill.

dyś nazywana była ta malownicza miejscowość w Górach
Kamiennych. Jest to dawne
uzdrowisko, funkcjonujące
w latach 1854-1991, kiedyś
znana stacja klimatyczna.
Największym obiektem Sokołowska jest dawne sanatorium Grunwald wzniesione
w 1871 r. Jedno z pierwszych
na świecie sanatoriów przeciwgruźliczych. Co ciekawe, w
młodości mieszkał tu reżyser
filmowy Krzysztof Kieślowski.
Pięknym obiektem jest cerkiew św. Michała Archanioła
w Sokołowsku powstała na
początku XX wieku na potrzeby kuracjuszy wyznania
prawosławnego, licznie odwiedzających uzdrowisko.
Wiernym obiekt służył do lat
30 XX wieku. Po II wojnie
światowej cerkiew wykorzystywana była m.in. jako
kostnica, a nawet prywatny
domek letniskowy. Staraniem parafii prawosławnej z

Wrocławia obiekt odkupiono
i gruntownie odbudowano
przywracając mu funkcję sakralną. Warty odwiedzenia
jest również drewniany kościół św. Jadwigi Śląskiej w
Rybnicy Leśnej wybudowany w 1608 r. dla górników
pracujących w okolicznych
kopalniach. Zachowana do
dziś świątynia stanowi jeden

z ciekawszych przykładów
architektury drewnianej na
Dolnym Śląsku. Renesansowe wyposażenie pochodzi z
okresu budowy i wyróżnia
się bogatą dekoracją ścienną.
Tuż przy kościele znajduje się
ciekawostka geomorfologiczna tzw. kolano kaptażowe
związane ze zjawiskiem kaptażu polegającym na przejęciu przez rzekę wód innej
rzeki.
Jeśli będziecie w okolicy,
nie możecie nie zajrzeć do
ruiny zamku Radosno. Wznosi
się na szczycie góry (770 m
n.p.m.) o tej samej nazwie
i został zbudowany w XIII
wieku jako element fortyfikacji
granicy księstwa świdnicko-jaworskiego oraz pobliskiego szlaku handlowego. Po
wojnach husyckich była to
siedziba rycerzy rabusiów,
którzy napadali na kupców
wędrujących pobliską drogą handlową. Zdobyta pod
koniec XV wieku warownia
została zniszczona i do dziś
pozostaje w ruinie.
Warto odwiedzić też Mieroszów, niewielkie miasteczko
u podnóża Gór Kamiennych
nad rzeką Ścinawką. Swój
rozwój zawdzięcza położeniu
na trasie handlowej pomiędzy
Śląskiem i Czechami. W XIV
wieku miejscowość zyskała
na znaczeniu, gdy funkcje
administracyjne z pobliskiego
zamku Radosno przeniesione
zostały właśnie na teren dzisiejszego Mieroszowa. Dziś
miasto znane jest jako ośrodek aktywnego wypoczynku.
Oprócz wielu szlaków turystycznych, można pojeździć
na nowoczesnym obiekcie
rowerowym Bike Arena lub
wznieść się w powietrze korzystając z szybowiska na
zboczach góry Jatki.
Red

» Największy ruch turystyczny koncentruje się przy jedynym
schronisku górskim na obszarze parku – Andrzejówce
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Okiem gracza

Choć premiera serialu miała miejsce w listopadzie 2021 roku, prace
nad nim trwały już przeszło 9 lat.
Oficjalnie zapowiedziano go podczas
specjalnego wydarzenia na 10-lecie
gry w 2019 roku. Jak wypowiadali
się twórcy – pracowali nad każdym
detalem. Dopasowywanie samego
dubbingu do Powder (głosu młodej
Jinx) trwały aż 3 lata! W międzyczasie w grze zachodziły pewne
zmiany. Nowi bohaterowie oraz ci
po rework’u (zmianach wizualnych,
głosowych) w swoich liniach dialo-

gowych mieli tajemnicze nawiązania
do fabuły serialu. Do tego doszedł
jeszcze tajemniczy wpis pracownika
Riot Games, który zniknął bardzo
szybko, jakoby Vi i Jinx były siostrami, choć nie zostało to potwierdzone.
Serial miał opowiadać historię
dwóch sióstr: twardej i charyzmatycznej Vi oraz Powder, niezdarnej,
aczkolwiek pomocnej i wrażliwej
młodej wynalazczyni. Akcja serialu
dzieje się w Zaun, mieście wykorzystywanym przez Piltover, które
zbudowało swoją potęgę i bogactwo

Prawnik radzi
Jak odroczyć spłatę kredytu?
Tłumaczy prawnik Adam Daraż.
Odroczenie spłaty kredytu
potocznie zwane „wakacjami kredytowymi” w okresie
pandemii pomogło przetrwać
wielu kredytobiorcom, którzy z powodu lockdownów
utracili źródło dochodów. W
lipcu 2022 r. rząd ponownie
wprowadzi to rozwiązanie,
jednak tym razem wakacje
kredytowe mają ulżyć osobom
spłacającym kredyty hipoteczne, które nie radzą sobie z
regulowaniem coraz wyższych
rat z powodu wzrostu stóp
procentowych. Sprawdź, na

czym polega taka przerwa
w spłacie kredytu i jak z niej
skorzystać.
Wakacje kredytowe zgodnie
z ustawą mają wejść w życie 1
sierpnia 2022 roku. Ich celem
ma być pomoc finansowa dla
kredytobiorców, których raty
kredytów gwałtownie wzrosły. Osoby nieradzące sobie z
regulowaniem rosnących rat
będą mogły ubiegać się o zawieszenie ich spłaty nawet 4
razy w roku na uproszczonych
zasadach i bez ponoszenia
kosztów odsetek.

na nieszczęściu podziemia. Historia
sióstr jest pełna zwrotów akcji, walk
oraz scen wyciskających łzy. Ścieżka
dźwiękowa również robi robotę.
Najpopularniejszym utworem została
piosenka Imagine Dragons ,,Enemy”.
Tym, którzy serialu jeszcze nie widzieli – gorąco polecam. Można go
obejrzeć na platformie Netflix.
Riot Games nie poskąpiło środków
nie tylko na samą produkcję genialnego serialu. Budżet przeznaczony
na promocję był naprawdę ogromny.
W samej Polsce mogliśmy dostrzec

Wakacje kredytowe to zatem
czasowe zawieszenie spłaty
kredytu. Warunki takich wakacji kredytowych są uzależnione od oferty danego banku
i trwają najczęściej od 1 do
3 miesięcy, choć te ustawowe wakacje kredytowe mają
trwać 4 miesiące w 2022 i 4
miesiące w 2023 roku.
Zawieszenie spłaty kredytu
ma też swoje wady. Należy bowiem pamiętać, że po
zakończeniu wakacji kredytowych odroczone raty nie
zostaną umorzone, lecz trzeba będzie je spłacić. Może
więc to skutkować albo podwyższeniem kolejnych rat,
albo wydłużeniem okresu
spłaty zobowiązania.
Taka przerwa kredytowa
nie jest więc sposobem na
rozwiązanie długotrwałych

UWAGA KONKURS

Pomyślcie tylko. Idziecie do knajpki, siadacie w gustownie urządzonym wnętrzu, zamawiacie to, na co macie akurat ochotę, wszystko
dostajecie podane „pod nos”. I na koniec cieszycie się, bo kelner nalicza wam zniżkę! Żyć nie umierać. Tak jest w Kryształowej Gospodzie
Kuflowej w Wałbrzychu, w której dzięki nam zapłacicie za wybraną
potrawę 15 proc. mniej. Wystarczy wziąć udział w zabawie i poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Zerknijcie na fotografię
obok. Jak nazywa się wałbrzyski, kultowy turniej koszykówki ulicznej,
z którego pochodzi to zdjęcie?
Odpowiedź musicie wpisać do kuponu, a następnie koniecznie
trzeba go pokazać podczas składania zamówienia. Wówczas otrzymacie 15-procentowy upust na wybrane danie. Na miłośników
pysznego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w
Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od
najbliższej środy (20 lipca) do piątku (22 lipca). Regulamin
znajdziecie na stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na miejscu i
otrzymacie na wynos

głównie murale z bohaterami
wieżowcu Burdż Chalifa w
SKN naDubaju,
Arcane, a w trasę ruszył bus
co mówi naprawdę
z gadżetami oraz znanymi
wiele o rozmachu przedsięosobistościami z League
wzięcia. Nawet jeśli ktoś
of Legends, jak Jankos
nie siedział w świecie
czy Nervarien. Tymgier, na pewno muczasem za granicą CHALLENGER siał zauważyć, że
działo się znacznie
nadchodzi coś wielwięcej, np. w Egipcie
kiego. Aracne osiągnął
pierwsze odcinki można było
ogromny sukces, a sezon drugi
oglądać w plenerze przy piramidach został potwierdzony i zapowiedziany
w Gizie. W Korei Południowej po- najwcześniej na 2023 rok. Przykład
wstała kawiarnia/muzeum poświę- Arcane udowodnił, jak wielki potencona historii Arcane. Nie wolno też cjał jest w lore poszczególnych gier.
„Narvana” SKN Challenger
zapomnieć o wyświetlaniu trailera

problemów finansowych. Jeśli kredytobiorca wie, że po
zakończeniu wakacji kredytowych wciąż będzie miał
trudności z regulowaniem
wysokich rat, powinien pomyśleć o innym rozwiązaniu
np. restrukturyzacji kredytu.
Ustawowe wakacje kredytowe w 2022 roku i 2023
roku mają trwać łącznie przez
okres 8 miesięcy. Oznacza
to więc, że okres spłaty zadłużenia zostanie przesunięty o okres, w jakim dana
osoba korzystała z wakacji
kredytowych. Przykładowo,
jeżeli okres zobowiązania
miał zakończyć się w styczniu
2030 roku, okres ten zostanie
przesunięty o 8 miesięcy, do
sierpnia 2030 roku.
Wakacje kredytowe mogą
być ratunkiem dla kredyto-

biorców mających problemy
z płynnością finansową. Zawieszenie rat na okres 8 miesięcy może pomóc w uniknięciu negatywnych konsekwencji wynikających z zaprzestania spłaty zobowiązania.
Mowa tu o wpisaniu na listę
dłużników i w efekcie obniżeniu zdolności kredytowej.
Trzeba jednak mieć świadomość, że odroczone raty
będziemy musieli uregulować,
w związku z czym albo zwiększy się wysokość pozostałych
rat kredytu, albo okres spłaty
zobowiązania ulegnie wydłużeniu. Zawieszenie spłaty
zobowiązania z pewnością
jest lepszym rozwiązaniem
niż zaprzestanie spłacania rat,
niemniej jednak decyzja o skorzystaniu z wakacji kredytowych powinna być dobrze

Fot. użyczone (Adam Daraż)

...uniwersum League of Legends, a potencjał lore gier komputerowych. O Arcane na całym świecie słyszał praktycznie
każdy. Nie było o to trudno, patrząc na akcje marketingowe
prowadzone przez firmę Riot Games, twórców popularnych
gier jak League of Legends. To z ich świata wzięła się historia dwóch sióstr, Vi oraz Jinx – głównych bohaterek.

Fot. użyczone (www.geex.x-kom.pl)

Sukces serialu z…

przemyślana i skonsultowana
najlepiej z prawnikiem.
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 wałbrzyski, kultowy
turniej koszykówki ulicznej, z którego
pochodzi to zdjęcie?

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

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

Red
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Fot. Tomasz Czeleń

» Nie wszystkie wyprawy są świetną przygodą…

Rower jest OK

Sztuka przewozu roweru
Pakowanie roweru w podróż to czasem większa sztuka niż sama wyprawa. Zabranie ze sobą wszystkiego, co potrzeba na kilkutygodniową podróż, to ładunek nie
tyle ciężki, co niezbyt poręczny. Dziś o tym, że na wyprawie nie zawsze od razu
jest wesoło.
Tyle tu już było o rowerowych podróżach, wycieczkach
i ciekawych trasach. Czasami
jest jednak tak, że żeby zacząć, trzeba dotrzeć do celu
startu bez samochodu. Jak się
więc tam znaleźć z rowerem?
Poznajcie prawdziwą sztukę
sztuki. Komediodramat.

UWAGA

Transport publiczny z rowerem bywa skomplikowany. Po
prostu. Niekoniecznie przez
brak możliwości przewozu
rowerów, choć tak też bywało.
Na szczęście regulamin pociągu nie przewidywał zakazu
przewozu części do roweru.
A że można było z nich zło-

żyć cały jednoślad? Zupełny
przypadek.
Z rowerem bywa jak z
dzieckiem. Wymaga czasem
specjalnej troski. Trzeba go
odpowiednio spakować i przygotować. I pamiętać, że to nie
jest standardowy bagaż i jest po
prostu problematyczny. Nawet

KONKURS

Namawiamy was do tego, by raz na jakiś czas wrzucić na luz i zamiast
gotować obiad w domu, wyjść z rodziną lub znajomymi do knajpki. Posiedzieć, porozmawiać, podjeść. Na przykład pójść do świdnickiej Restauracji
Kryształowa. Nie dość, że czeka tam na was duży wybór dań, to jeszcze
wszystko jest świeże i przepyszne. Jakby tego było mało, dzięki nam za posiłek zapłacicie niższy rachunek. Zapytacie, jak to? Ano tak, jeżeli weźmiecie
udział w naszym konkursie, za wybraną potrawę z karty dań wydacie o
15 proc. mniej. Trzeba tylko poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie.
Zerknijcie na zdjęcie obok. Jak nazywa się położony na Dolnym Śląsku
zamek, z którego wieży wykonano to zdjęcie?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu, a ten pokażcie w lokalu przy składaniu
zamówienia. 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 (20 lipca) do piątku (22 lipca). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie
zarówno na wynos jak i zjecie na miejscu.

jeśli jest przygotowana infrastruktura. Są przecież wagony
rowerowe, luki bagażowe,
specjalne przyczepy. Pamiętajcie
jednak, że w przypadku długich
wypraw macie kilka obładowanych sakw, namiot, materace, śpiwory. Cały dobytek
niezbędny w podróży. Rower na

załadunek pakujemy osobno.
Resztę musimy umieścić inaczej.
Warto mieć kogoś do pomocy i
doświadczyć tego chociaż raz.
Przewóz pod pokładem dalekobieżnego autokaru. Tak
jechałem z żoną do Hamburga.
Rama osobno, koła osobno,
kierownica skręcona. Rower

zabezpieczony przed uszkodzeniem bagaży innych. Wróć.
Czytaj owinięty streczem. Jedna
sakwa, druga, namiot, śpiwór,
karimata, kask, żona to samo,
więc wszystko razy dwa... No
dobra, namiot jeden. Szwagier busem wiezie na dworzec
autobusowy. Żona pilnuje, ja
wyładowuję, przenoszę, winda,
korytarz, schodki, długa prosta,
peron. I tak kilkanaście długich
razy. Ale... Zmienili stanowisko odjazdu autobusu. Długa
prosta, już bez schodków, zakręt, prosta, Pan przypilnuje
dobrze? Błagam, autobus mi
odjedzie. Jeszcze parę razy
tak muszę. Żona się denerwuje, a my do Hamburga. To
ostatni dziś. Bilety już mamy.
Pan rozumie. Biegnę, pot się
leje, już mam dość wyjazdu.
Opóźnienie, bo Tour de Pologne jedzie, nie wiadomo w
końcu gdzie przyjedzie. Jest.
Dwa stanowiska obok… Nie
ma tyle miejsca w bagażniku,
Panie, jakie dwa rowery, no
gdzie? Na dach? Ale zapłacone
przecież, zgłoszone. Na pewno
się da….tak myślę.. nooo musi
przecież… Dobra, może być
na dach, bierz Pan w łapę, na
obiad w Niemczech starczy.
Przecież nie będę z tym zawracał. Podróż zaplanowana, jutro
rano zaczynamy, błagam! Ramy
osobno, koła osobno, sakwy
między rowery, prowiant pod
nogi, jednak się jakoś zmieściło,
jeszcze tylko bilety… zostały
przy rowerze… Serio. Tak było.
Pośmialiście się? Fajnie. Nam
się nie chciało. Dopiero później
jakoś, już dawno po podróży. W
drogę powrotną do domu po
wyprawie ruszyliśmy z Drezna.
Szwagier busem przyjechał.
Tak też wyglądają wyprawy
i musicie być na to gotowi. Nie
wszystko jest świetną przygodą od razu. Do pewnych
rzeczy trzeba dorosnąć.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jak nazywa się położony na Dolnym
Śląsku zamek, z którego wieży
wykonano to zdjęcie?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. red

» Gdańskiem można zachwycać się o każdej porze roku

Trójmiasto kultury, historii i natury
Nie znam w Polsce innego tak różnorodnego miasta jak Gdańsk.
Parę lat temu odwiedziłam go pierwszy raz od czasów dzieciństwa i przyznam szczerze – mimo mojej wielkiej miłości do gór –
uwielbiam tam wracać!
Gdańsk, Sopot i Gdynia
to niezwykła aglomeracja –
każde z miast jest inne od
pozostałych, a jednocześnie
są ze sobą idealnie zharmonizowane.Gdy z moimi grupami
zwiedzam Gdańsk – zaczynamy od nowej historii miasta
(i świata!) czyli Westerplatte.
To tu rozpoczęła się II wojna
światowa, a sam półwysep
aż woła o zachowanie pamięci o jego obrońcach oraz
żołnierzach i cywilach z innych pól bitew. Spacerujemy
wzdłuż morza, przewodnik
opowiada nam o trudach
obrony Westerplatte, a my
tą opowieść niemal widzimy
przed sobą. Podchodzimy do
słynnego Pomnika Obrońców
Wybrzeża, pod którym zazwyczaj robimy grupowe zdjęcie.
Grupom z Wałbrzycha i okolic

przewodnik „sprzedaje” tutaj
informację, że cała rzeźba
powstała ze strzegomskiego granitu – i to naprawdę
robi wrażenie! Gdy ostatnio
odwiedzałam Westerplatte z
moimi turystami, chyba na pokrzepienie przy trudnym temacie pokazała się nam foczka!

Gdańsk, Sopot i Gdynia
to niezwykła aglomeracja – każde z miast jest
inne od pozostałych,
a jednocześnie są ze
sobą idealnie zharmonizowane
Po opowieści o Westerplatte
zmieniamy zupełnie klimat.
Wsiadamy na galeon, czyli
statek piracki i przy akompaniamencie szant śpiewanych

i granych na żywo (oj, żebyście słyszeli pięćdziesiątkę turystów śpiewających
„Hiszpańskie dziewczyny”
czy „Morskie opowieści”,
to byście się zdziwili, że
jesteśmy z Sudetów a nie z
Kaszub!). Płyniemy kanałem
Martwej Wisły aż na Główne
Miasto, czyli gdańską starówkę. A tam same wspaniałości! Przebogate, portowe,
tysiącletnie miasto jawi się
w dziesiątkach zabytków,
setkach niezwykłych opowieści i tysiącach kolorów!
Spacerkiem przechodzimy
przez ulicę Długi Targ, witając się z symbolem miasta
– fontanną Neptuna, oglądamy gotycki ratusz oraz
renesansowy Dwór Artusa.
Podchodzimy do olbrzymiej katedry mariackiej – z

kunsztownym ołtarzem oraz
zegarem astronomicznym,
ale także z grobami między
innymi prezydenta Pawła
Adamowicza i marszałka
Macieja Płażyńskiego. Po
wyjściu z kościoła spacerujemy malowniczą, zaciszną
ulicą Mariacką. Zaułek ten
obfituje w kawiarenki i sklepy z bursztynem – jest jak z
bajki! Gdy jesteśmy już na
Głównym Mieście, nie możemy zapomnieć o gdańskim
żurawiu, czyli budynku –
maszynie do stawiania żagli
oraz załadunku statków.
Pozostając w Gdańsku
obowiązkowo odwiedzamy
historyczną Stocznię Gdańską i jej okolicę – Pomnik
Trzech Krzyży oraz ultranowoczesne Europejskie
Centrum Solidarności.

» Symbol Gdańska – fontanna Neptuna
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» Wnętrza renesansowego Dworu Artusa zachwycają

» Słynne molo w Sopocie

religijnych, przez klasyczne
po rozrywkowe) sprawiają,
że koncert na długo pozostaje w pamięci słuchacza.
Wizyta w Trójmieście nie
może obyć się bez relaksu
w Sopocie – piękna plaża,
długie molo, pyszna rybka to
kwintesencja wakacyjnego
klimatu. Dodajmy do tego
uzdrowiskową architekturę,
nadającą klasy miasteczku.
Uczestnicy wycieczki, mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej, zawsze upominają się
u przewodnika o opowieść o

Grand Hotelu, którego projekt wzorowany był na szczawieńskim Domu Zdrojowym.
Bardzo ważnym i zaskakującym punktem naszych nadmorskich wycieczek jest Gdynia. Dlaczego zaskakującym?
Mało kto się spodziewa, że
to miasto jest tak ładne!
Zwiedzamy żaglowiec Dar
Pomorza, zestawiony z ORP
Błyskawica, spacerujemy po
placu Kościuszki oraz wchodzimy do Muzeum Emigracji.
Ahoj przygodo!
Maja Sobolewska

Rally-O, czyli…?
Szukając wspólnych aktywności z psem, możecie natrafić na posłuszeństwo. Właściwie od tego zaczynamy
chcąc komunikować się z pupilem. Początki to przywołanie, poproszenie o siad, warowanie, podanie łapki, a
nawet bardziej zaawansowane czynności jak chodzenie
przy nodze.
Kiedyś przeważał obraz
tresury, a la wojskowej czy
policyjnej, lecz wraz z rozwojem świata, licznych badań
i ludzkich obserwacji relacji
człowiek-pies, wychodzi na
to, że stary system nauki nie
sprawia przyjemności zwierzakom, a do tego nie powoduje popytu wśród opiekunów. Obecnie stawiając na
dobrostan psa oraz wspólne
korzyści (czytaj więź z pupilem) powstaje wiele nowych
zajęć i dyscyplin sportowych.
Umożliwiają one wykazanie
się psa wobec właściciela (pamiętajmy, że gro psów często
nie spełnia już swoich funkcji
rasowych jak dawniej), zmęczenie fizyczne i umysłowe,
terapeutyczne itd.
Tak więc z czym wam kojarzy się hasło posłuszeństwo u
psa? Z pracą, z treningiem, z

zabawą, czy z bezwzględnym
poświęceniem się człowiekowi?
O stricte posłuszeństwie
sportowym opowiem wam
kiedy indziej, ponieważ dziś
skupimy się na Rally-O. W
Polsce to stosunkowo młoda
inicjatywna, funkcjonująca
dzięki stowarzyszeniu. Na
świecie zaistniała dzięki Charlesowi L. Kramerowi, aby
kształtować pozytywną relację między przewodnikiem a
psem, opartą na zaufaniu i
wzajemnym szacunku. Pierwsze zawody w USA odbyły się
w 2001 roku. A 10 lat później
za specjalnym pozwoleniem
od głównego twórcy, sport
pojawił się w naszym kraju z
prowadzącą Olgą Nylec. Kończąc krótki rys historyczny w
końcu doczytacie, co oznacza
ten magiczny skrót Rally-O

czyli Rally Obedience inaczej
posłuszeństwo na luzie.
Co ten sport w sobie zawiera? To połączenie psiego
posłuszeństwa oraz agility.
Drużyna – przewodnik i pies
– mają za zadanie pokonać
tor złożony z różnych ćwiczeń,
tzw. stacji. Są to dość proste
zadania, takie jak „siad”, „leżeć”, „zostań” czy chodzenie
przy nodze. W Rally-O nie
liczy się precyzja wykonania
ćwiczenia, a komendy można
powtarzać. Istnieje regulamin
tego sportu, który jest ogólnodostępny. Ponadto Rally-O
mogą uprawiać i mali, i duzi,
kundelki i psy rasowe. W
zawodach biorą udział dzieci
i młodzież, każdy ma przypisaną odpowiednią kategorię.
Nawet osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział w zmaganiach wraz ze swoim psem.

W Rally-O mamy podział na
3 kategorie: standard, junior i
kids oraz klasy: 1, 2, 3, puppy
i senior. W zależności od nich
na polu startowym pojawia
się odpowiednia ilość stacji.
Ciekawostki regulaminowe:
start w obroży i smyczy lub
bez, wspomaganie się smaczkami wszędzie oprócz klasy
mistrzowskiej, upuszczenie
smaczka czy nasiusianie na
torze skutkuje punktami ujemnymi. Podczas rajdu można
powtarzać komendy, chwalić
psa, głaskać czy zachęcać, aby
podążał za przewodnikiem.
Nie można zmuszać psa siłowo, aby przyjął daną pozycję.
Pies może targetować dłoń
przewodnika.
Pierwszy start psa dopuszczalny jest od ukończenia 6
miesiąca. Natomiast suczki w
cieczce nie mogą startować
przez wzgląd na rozproszenia
pozostałych psich uczestników. W trakcie zawodów liczy
się czas i punkty, a na polu
startowym ustawia się odpowiednio od 15 do 21 tabliczek
z zadaniem do wykonania.
A na koniec opis kilku znaków Rally-O:
• start lub meta (raczej
jasne)
• STOP-SIAD: sam napis
i znak STOP w tym sporcie
oznacza zawsze, że pies musi
wykonać siad; przechodzimy

» Każdy może spróbować tego sportu

do niego mając psa przy swojej
lewej nodze i prosimy o siad;
• STOP-LEŻEĆ-SIAD: czyli pies
siada przy nodze, następnie ma
za zadanie położyć się i ponownie wrócić do pozycji siad;
• STOP-SIAD-OBEJŚCIE
PSA: prosimy psa, by usiadł,
a następnie możemy dodać
hasło zostań i obejść pupila
dookoła;

Fot. użyczone (Justyna Rawska)

Jadąc ulicą Polanki mijamy meczet i sąsiadującą z
nim... willę Lecha Wałęsy,
luksusowa dzielnica łączy
się z gdańską Oliwą. Katedra w Oliwie cieszy oko
nietypowym, bo rokokowym
wnętrzem oraz słynnymi na
cały kraj organami, które
przyciągają tłumy melomanów. Kilka razy dziennie
odbywa się prezentacja instrumentu. Potężny dźwięk
organów, kipiąca złotem
bazylika oraz brawurowe
wykonanie utworów (od

• Skręt w lewo/prawo z
uwzględnioną ilością stopni,
np. o 90 stopni.
Najważniejsze, iż każdy
może spróbować tego sportu,
dobrze bawiąc się ze swoim
psem! Więc kiedy skusicie się
na pierwszy krok?
Justyna Rawska,
behawiorysta zwierząt,
instruktor szkolenia (trener) psów
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Poziomo:
3 - trawnik ozdobiony krzewami i kwiatami
9 - osoba nierozróżniająca kolorów
10 - ochraniacz nakładany na palec podczas
szycia
11 - gwałtowne zgniecenie naczynia
próżniowego na skutek ciśnienia
powietrza z zewnątrz
13 - człowiek obdarzony nieograniczoną
mocą twórczą i wielką wyobraźnią
14 - przechwalanie lub popisywanie się
swoją odwagą
15 - minerał będący jedną
z najbogatszych rud żelaza
17 - dawniej w Polsce nauczyciel szkoły
parafialnej
18 - pięciokąt foremny w kształcie
gwiazdy
Pionowo:
1 - szybki taniec towarzyski
pochodzenia brazylijskiego
2 - upoważnienie do pełnienia jakiegoś
urzędu udzielane przez wyborców
4 - górne, stale rosnące siekacze słoni
5 - część pleców po obu stronach
kręgosłupa, między żebrami a miednicą
6 - dział medycyny zajmujący się chorobami
serca i układu krążenia
7 - dawny zbrojny oddział tatarski
8 - wydobywanie bogactw
naturalnych
12 - potoczne określenie
zabytkowych przedmiotów sztuki dawnej
16 - rodzaj tuszu do rzęs

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
1 - teren, na którym znajdują
się urządzenia do montażu i
startu statków kosmicznych kosmodrom
3 - tęsknota, zwłaszcza za
krajem ojczystym – nostalgia
4 - szczególny szacunek, względy okazywane komuś – atencja
6 - patologiczny wstręt mężczyzny do kobiet - mizoginia
11 - wszystkie dostępne,
osobowe źródła informacji –
agentura
12 - zmyślenie, często obliczone na efekt - blaga
13 - przełożony żydowskiej
gminy wyznaniowej – rabin
14 - obudowane krzesło, z
klęcznikami, przeznaczone
do odbywania spowiedzi konfesjonał
15 - urządzenie do wyciągania
i luzowania kotwic – kabestan

17 - pieśń śpiewana przez żeglarzy w rytm ich pracy - szanta
18 - brzydka, deszczowa pogoda – plucha
Pionowo:
2 - obraźliwie, pospolite określenie niesympatycznej, starej
i brzydkiej kobiety – szantrapa
5 - szacunek - uznanie
7 - wyrób z ciasta uformowanego w wałek i zwiniętego w
kółko – obwarzanek
8 - charakterystyczne, nienaturalne i zwykle irytujące zachowanie jakiejś osoby – maniera
9 - zatopiony lub uszkodzony
statek – wrak
10 - pałeczkowata bakteria żyjąca w przewodzie pokarmowym
zwierząt i ludzi – salmonella
16 - wysokokaloryczna substancja zawarta w niektórych
produktach spożywczych –
tłuszcz
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Każdy numer gazety
możesz pobrać

BEZPŁATNIE
ze strony
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www.wieszco.pl

30

sport

WIESZ CO | NR 17/19.7.2022 r.

Fot. Dominik Hołda

»»Okres wakacyjny w Chełmcu to nie tylko aktywność na rynku transferowym, ale także bezpłatne zajęcia sportowe dla młodzieży

Miks po wałbrzysku
Drugoligowy KPS Chełmiec buduje zespół na sezon 2022/23. Czy mieszanka doświadczenia i młodości pozwoli poprawić rezultat z ostatnich rozgrywek? - Sukcesywnie, powoli, idziemy do przodu – wyjaśnia Fabian Kurzawiński, trener zespołu.
Marzec 2018 to czas, do
którego wałbrzyski volley powraca niechętnie. Po wycofaniu się Wałbrzyskich Zakładów
Koksowniczych „Victoria” z roli
mecenasa lokalnej siatkówki
męskiej, nad klubem zebrały
się czarne chmury. Ratować
drużynę na zapleczu elity pomagał magistrat, a nowy twór,
Aqua-Zdrój Volleyball Team
Wałbrzych, otrzymał zadanie
utrzymania w 1. lidze. Gdy
nasi podchodzili do serii play-out z Olimpią Sulęcin, byli
faworytem rywalizacji. W
rundzie zasadniczej zdobyli aż
czternaście „oczek” więcej, a
rywale z województwa lubuskiego, z bilansem 3-19, byli
niemal skazywani na pożarcie.

Wałbrzyszanie otworzyli serię
wygraną u siebie 3:1, ale w
drugim meczu ulegli niespodziewanie 0:3. W gorącym,
kameralnym obiekcie w Sulęcinie przegrali dwukrotnie, co
oznaczało spadek do 2. ligi.
Wydawało się, że Aqua-Zdrój szybko wróci na zaplecze PlusLigi, ale w kolejnych
dwóch latach, pomimo stałej
obecności w czubie tabeli w
swojej grupie, wałbrzyszanom zabrakło zimnej krwi w
kolejnych etapach. W 2020
roku projekt biało-niebieskiej
drużyny pod nazwą Aqua-Zdrój upadł. Seniorskiego
volleya przejął młodzieżowy Klub Przyjaciół Siatkówki
„Chełmiec”. Wydaje się, że to

jedyna słuszna droga. Doszło
do zmiany barw, logotypu,
powrócono do zakurzonej
już nieco w regionie nazwy.
Za nią poszły nawiązania do
historii i tradycji, czyli do roku
założenia klubu (1956) oraz
sezonu zakończonego zdobyciem Pucharu Polski i awansu
do ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów (1993).
Restrukturyzacja lokalnej
siatkówki oznaczała reorganizacje kadrowe. Po dwóch
latach istnienia na drugoligowych parkietach Chełmiec
stał się książkową definicją
średniaka, za mocnego, by
przeżywać kolejny spadek, ale
o niewystarczającej sportowej
jakości, by powalczyć o po-

wrót do 1. ligi. Po szóstej lokacie w grupie czwartej w sezonie 2020/21, wałbrzyszanie
zajęli siódme miejsce w grupie
trzeciej w ostatniej kampanii
(9 wygranych, 13 porażek).

O tym, czy 1. liga majaczy za horyzontem,
czy jest jedynie mirażem, zadecydują postępy wychowanków i
forma weteranów
Nowy Chełmiec odważnie
stawia na młodzież, na wychowanków, także na ławce
trenerskiej. Zespół prowadzi ledwie 32-letni Fabian
Kurzawiński, a na parkiecie

oglądamy silną grupę juniorów. Zaufanie pokładane w
młodzieży nie może dziwić.
Juniorzy młodsi zajęli siódme miejsce w kraju, a ich
nieco starsi koledzy odpadli
z rywalizacji na etapie półfinałowym – do promocji do
grona ośmiu najlepszych ekip
w kraju zabrakło im jednego
seta przechylonego na swoją
korzyść.
Po kilkunastu latach z
Chełmcem pożegnał się przyjmujący Sebastian Zieliński.
Sprowadzono za to Łukasza
Jurkojcia, doświadczonego
rozgrywającego, ostatnio
świętującego awans na zaplecze PlusLigi w barwach
Astry Nowa Sól. Kolejną ogra-

ną postacią w kadrze będzie
środkowy Adam Michalski,
który zdecydował się pozostać
w zespole na kolejny rok. Michalski ma za sobą przeszłość
nie tylko pierwszoligową, ale
i ekstraklasową, a teraz wznawia grę po kontuzji. Obok
niego na środku zobaczymy
Radosława Nowaka, powracającego po dwóch latach
do Wałbrzycha. Popularny
„Góral” przez ostatnie dwa
sezony bronił barw bardzo
solidnego KPS-u Siedlce, czyli
ekipy występującej szczebel wyżej. Doświadczenie
na środku bloku ponownie
dorzuci kapitan, 33-letni Karol
Szczygielski. W dalszym ciągu
będziemy oglądać w Chełmcu
reprezentujących młodsze
pokolenie wychowanków,
czyli przyjmujących Błażeja
Dudzika i Michała Derenia.
W składzie nie zabraknie także graczy ze wspomnianych
zespołów juniorskich. Są to
Michał Jerzyk (rozgrywający),
Dawid Szymków (środkowy),
Dominik Płużka, Bartłomiej
Nackowski (obaj przyjmujący).
Do składu ponownie włączony będzie Damian Pietrzykowski. To kolejny z wałbrzyskich
przyjmujących młodego pokolenia, który ma sporo do
uwodnienia po tym, gdy w
lutym z gry wyeliminowała
go kontuzja.
Okres wakacyjny w Chełmcu to nie tylko aktywność na
rynku transferowym, ale także
bezpłatne zajęcia sportowe dla
młodzieży (siatkówka, koszykówka, zabawy na świeżym
powietrzu) przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 15 przy
ul. Hirszfelda na Piaskowej Górze. Zajęcia trwają od 10:00 do
15:00, siedem dni w tygodniu,
a dofinansowane zostały w
ramach zadania publicznego
z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom w 2022 roku w
gminie Wałbrzych.
Rok 2018 to trudny czas
dla wałbrzyskiego volleya,
niewolny od gorzkich chwil.
Degradacja oznaczała spuszczenie głów i przebudowę, ale
zaplecze PlusLigi to kierunek,
w którym Chełmiec chciałby
spoglądać. O tym, czy 1. liga
majaczy za horyzontem, czy
jest jedynie mirażem, zadecydują postępy wychowanków
i forma weteranów.
Dominik Hołda

Fot. Dominik Hołda

» Siatkarki Chełmca mają zamknięty skład na nowy sezon

Posiłki ze Świdnicy
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych odkrył karty przed sezonem
2022/23. Podopieczne Marka Olczyka od kilku sezonów należą do
czołówki II ligi i są zainteresowane walką o awans. W zaprezentowanym składzie obyło się bez rewolucji.

Na pozycjach przyjmujących w zespole zostają ka-

pitan Aleksandra Małodobra
oraz Natalia Gezella. Pocho-
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dzące ze Świdnicy zawodniczki od kilku lat stanowią o

sile Chełmca i podobnie będzie w nowym sezonie. „Bar-

Pokazali się w Izraelu

dzo się cieszę, że kolejny, jak
dobrze liczę już piąty sezon,
będę mogła reprezentować
barwy wałbrzyskiego Chełmca. Od czterech poprawiamy
rezultaty z poprzednich rozgrywek. Patrząc na zespół,
jaki budowany jest na ten
rok, głęboko wierzę, że i tym
razem uda nam się podtrzymać tę passę i wywalczymy
upragniony awans do 1 ligi”
– zdradziła w klubowych
mediach społecznościowych
31-letnia Małodobra, najbardziej doświadczona siatkarka
w MKS-ie. Drugi sezon w
Wałbrzychu spędzi z kolei
Agnieszka Pietraszewska,
którą w ostatnich rozgrywkach często oglądaliśmy w
roli „jokera”, gdy z ławki
wchodziła w pole zagrywki.
Na pozycji atakującej w
Wałbrzychu zostaje Nicole
Jochym, a do drużyny dołącza Sandra Mielczarek. To
wychowanka Volleya Wrocław, ostatnio występująca
w rywalu Chełmca na drugoligowych parkietach, czyli
w Volleyu Świdnica. Na tym
samym szczeblu rozgrywkowym grała także w Sobieskim
Oława, a w pierwszej lidze
broniła barw Olimpii Jawor.
Sprowadzenie Mielczarek
oznacza, że zakończono w
klubie współpracę z dyna-

miczną Pamelą Łuszczyńską.
W Chełmcu pozostaje za to
jedna z liderek, czyli występująca na pozycji libero Agata
Olejniczak. Jej fantastyczne
obrony nieraz ratowały wałbrzyskiemu zespołowi skórę!
Na rozegraniu w dalszym
ciągu będziemy oglądać wywodzącą się z Kamiennej Góry
Aleksandrę Druciak, także
mającą w przeszłości przygodę z klubem ze Świdnicy.
Na tej pozycji trener Olczyk
postawił na doświadczenie,
bo o minuty na parkiecie z Olą
będzie rywalizowała Wiktoria
Dynowska, w poprzednich
zmaganiach oglądana w akcji
w Volleyu Świdnica. Na środku bloku z kolei bez ruchów
kadrowych. W Chełmcu pozostały Karolina Olczyk, a
także bliźniaczki: Julia i Judyta
Rzeczyckie.
Skład uzupełnią najzdolniejsze juniorki, na co dzień
pracujące pod okiem Kacpra
Jesiołowskiego. W tym gronie
mamy przyjmującą Izabelę
Kledzik, tegoroczną brązową
medalistkę mistrzostw Dolnego Śląska juniorek młodszych.
O swoją szansę powalczą
także koleżanki Izy z brązowej
drużyny, czyli przyjmująca
Paulina Mielniczuk oraz środkowa Amelia Baran.
Dominik Hołda

» Amelia Kielar (z prawej) bardzo dobrze zaprezentowała się
w lekkoatletycznych ME U-18 w Izraelu

Szesnastoletnia Kielar dobiegła do półfinału zawodów
w Jerozolimie, gdzie z czasem
13,67 sek. zajęła trzecie miejsce na 100 metrów przez płotki, będąc o krok od awansu
do finału. Ostatecznie Amelię
sklasyfikowano na 11. miejscu
w Europie, co należy uznać
za fantastyczny wynik. Wywodząca się z Jedliny-Zdroju
płotkarka w półfinale była blisko wyrównania swojego rekordu życiowego, czyli 13,62
sek. Ten wynik robi wrażenie,
bo w jej kategorii wiekowej
jest rekordem Dolnego Śląska
(wcześniejszy utrzymywał
się przez 20 lat!) W połowie

maja Kielar potwierdziła wysoką formę na mistrzostwach
Dolnego Śląska U-18, które
odbyły się w Jeleniej Górze,
wywalczając dwa złote krążki.
Na 100 m przez płotki i 200
m. Na tym pierwszym dystansie pobiła w dodatku rekord
klubu! Przed rokiem z kolei,
w mistrzostwach kraju U-16 w
Karpaczu podopieczna Grzegorza Banaszka stanęła na
najwyższym stopniu podium,
bijąc w biegu na 80 m przez
płotki rekord Polski U-16!
Z kolei 21. miejsce w Izraelu
zajął nasz kulomiot, Kacper
Kuczaj. Warto jednak podkreślić, że w Jerozolimie wy-

lądował późno, a do hotelu
dotarł o północy, co mocno
skróciło czas na aklimatyzację
i regenerację przed zawodami
(zabrakło czasu na regulaminowe ważenie sprzętu oraz…
dostarczenie wody, później
pożyczaną od konkurentów).
Miesiąc wcześniej zawodnik Górnika wziął udział w
międzynarodowym meczu
lekkoatletycznym kadr Polski,
Węgier i Czech U-18, który
miał miejsce w Karpaczu.
Minimum na ME Kuczaj uzyskał na mityngu w Żarach,
gdzie wynikiem 17,98 m pobił swój rekord życiowy. W
ubiegłym roku pochodzący

z Nowej Rudy lekkoatleta
sięgnął po mistrzostwo Polski
U-16, bijąc ówczesny rekord
klubu oraz Dolnego Śląska.
Kacper na co dzień trenuje
w Górniku ze swoim tatą,
Tomaszem, a wraz z Amelią
jest stypendystą programu
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przeznaczonym dla
utalentowanych sportowców
z naszego regionu.
A jak w mistrzostwach Starego Kontynentu w Izraelu radzili
sobie inni reprezentanci Polski?
Formą błysnął sprinter Marek Zakrzewski (AML Słupsk),
sięgając po złoty medal w
biegu na 100 m, wyrównu-

Fot. użyczone (LKS Górnik Wałbrzych)

Amelia Kielar i Kacper Kuczaj z LKS-u Górnika Wałbrzych wystąpili w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy U-18 w Izraelu. Jak w biało-czerwonych
barwach poradzili sobie nasza płotkarka i kulomiot?

jąc najlepszy czas w historii
polskiej lekkoatletyki na tym
dystansie w kategorii U-20.
Mistrzem Europy został także tyczkarz Michał Gawenda
ze Skry Warszawa. Dorobek

biało-czerwonych powiększyli
skoczek wzwyż Jakub Walecki
(srebro, WLKS Nowe Iganie)
oraz dyskobolka Anna Kicińska
(brąz, UKS Tempo Przemyśl).
Dominik Hołda
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Grażyna Kulesza-Szypulska

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

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

Egipska? Oczywiście! Zabalsamowana? Jak najbardziej! W
samym środku Wałbrzycha? No pewnie! Mumia stała się koszmarem mego dzieciństwa. Zanim jeszcze uczyłam się o niej na
lekcjach historii, co miało miejsce w piątej klasie podstawówki,
poznałam jej walory, uroki i wirtualny smród.
Wszystko zaczęło się od telewizora. Kiedy moi rodzice po
raz pierwszy ujrzeli gadające radio, od razu zapałali do niego
miłością. Nie, nie z zachwytu nad możliwościami współczesnej
(ówczesnej) techniki, nie z powodu możliwości oglądania całego
świata i słuchania ważnych ludzi (chociaż transmisji z sejmu
jeszcze nie przeprowadzano). Były inne dwa powody – filmy
fabularne po 20:00, czyli taka namiastka kina, które uwielbiała
moja mama i transmisje sportowe, uwielbiane przez tatę. Nie
pamiętam mieszkania bez telewizora. Był od zawsze.
Pierwszy odbiornik w czarnej obudowie miał niebieskie tło
i najwyżej 14-calowy ekran. Nazywał się swojsko „Neptun”.
Zajął miejsce w rogu pokoju, w pozycji takiej, by program
telewizyjny mogli oglądać przede wszystkim rodzice leżąc w
łóżku. Rozpoczęło to rodzinną tradycję oglądania w pozycji leżącej. Dziś posiadam dwa odbiorniki. Jeden w sypialni. Wezmę
prysznic, zalegnę w łożu i patrzę. Drugi też ustawiony jest w
wersji leżąco-siedzącej. Do wyboru.
W sumie – koszmarnie. Mówią, że oczy się psują od patrzenia
w ekran w pozycji horyzontalnej. Na razie widzę. Co prawda

» Grażyna przed telewizorem marki „Neptun”, 1963 rok

noszę już +2,75, ale radzę sobie. Jakiś ślad koszmarnego
dzieciństwa być musi.
Drugim telewizorem był „Aladyn”, w jasnej obudowie, ze
znacznie większym ekranem (jakieś 20 cali) i prekursorem
pilota. To było takie urządzenie z trzema pokrętłami. Jednym
robiło się głośniej lub ciszej, drugim – ciemniej lub jaśniej. Do
czego służyło trzecie pokrętło, nie pamiętam. W każdym razie
było podłączone do telewizora za pomocą przewodu. Niestety,
włączyć i wyłączyć trzeba było za pomocą ręki, co oznaczało

Fot. użyczone (archiwum autorki)

XI. Mumia

oczywiście wyjście z wyra, podejście do telewizora i przekręcenie właściwego pokrętła.
W „Neptunie” pojawiła się koszmarna mumia. Była od lat
szesnastu. Pewnie już się domyślacie, że chodzi o film….
Filmów po 20:00 nie wolno było nam, dzieciom, oglądać.
Pomiędzy 19:00 a 19.30 była dobranocka. Małolat obejrzał
Jacka i Agatkę lub Bolka i Lolka lub gąskę Balbinkę, szedł do
kuchni umyć się w metalowej misce i zajmował miejsce w swoim łóżku. W moim przypadku był to stary tapczan, bo rodzice
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po spłodzeniu dwójki dzieci wymienili go na nowy. Ze starego
wyłaziły sprężyny, które usunięto. W ich miejsce włożono stary
materac i tapczan nadawał się idealnie do wykorzystania przez
jedną osobę. Czyli mnie. Brat spał natomiast na starym, poniemieckim łóżku i nowym polskim materacu. Kiedy leżeliśmy,
rodzice zamykali drzwi i mogliśmy wychodzić tylko w razie po-

Pierwszy odbiornik w czarnej
obudowie miał niebieskie tło
i najwyżej 14-calowy ekran, a
nazywał się swojsko Neptun
trzeby wyższego rzędu, czyli do ubikacji (jak pamiętacie rozkład
naszego mieszkania, przechodziło się tam z pomieszczenia do
pomieszczenia).
Oczywiście, że mieliśmy takie potrzeby. Zawsze warto było
zerknąć chociaż na telewizor. Czasami nie rozumieliśmy, dlaczego rodzice drą się, żeby z pokoju nie wychodzić. Potem, kiedy
podwórko przeprowadziło edukację seksualną, wiedzieliśmy,
czym zajmują się starzy. Ale to zupełnie inny temat…
Brat, jako młodszy, zasypiał szybciej. Ja przewracałam się z
boku na bok. Któregoś dnia mnie olśniło.
W związku z przechodnim (przechodzącym? przejściowym?)
charakterem mieszkania, rodzice dbali o to, by stare poniemieckie drzwi nie piszczały. Zawiasy smarowali regularnie margaryną lub olejem jadalnym. Drzwi otwierały się cicho i lekko…
Kiedy więc brat usypiał, a w telewizji był film, oczywiście najlepiej ten dla dorosłych, czyli dozwolony od lat szesnastu, najciszej jak tylko mogłam, wstawałam i podchodziłam do drzwi,
delikatnie je otwierałam, siadałam i przez szparę patrzyłam w
ekran. Czasami stosowałam inną taktykę. Oficjalnie wstawałam,
szłam do ubikacji, a wracając po prostu nie domykałam drzwi.
W ten sposób udało mi się obejrzeć kilka filmów, niektóre w
całości, inne w częściach, bo czasami były nudne. Kiedyś jakaś
pani latała z panem po plaży. Rodzice byli filmem zachwyceni.
Ja nie kumałam, o co chodzi. Podobnie jak w przypadku ludzi,
co to najpierw we dwójkę jechali samochodem, potem wzięli
trzeciego, potem płynęli dużą łódką z żaglem, grali w „bierki” (
to akurat było ciekawe, ale nie pokazano kto właściwie wygrał),

» Front kamienic przy ul. Ogińskiego 14-22 od strony ul.
Sygietyńskiego, stan na 2011 rok
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a cały film nosił tytuł „Nóż w wodzie”. Jaki nóż, jaka woda…
Filmy dla dorosłych czasami były po prostu głupie.
Rodzice oczywiście nie mieli pojęcia, że podglądam telewizor
i dlatego sam fakt siedzenia przy szparze w drzwiach był ekscytujący. Jednego wieczora (wieczoru?), a było to późną jesienią,
zimą lub wczesną wiosną, bo szybko zapadał zmrok, rodzice
kazali nam szybko się myć i wędrować do łóżek. I w żadnym
wypadku nie wychodzić z pokoju. No chyba, że już ktoś będzie
bardzo musiał. Oznaczało to tylko jedno. W telewizji po 20:00
będzie film dla dorosłych. Może nareszcie coś fajnego – pomyślałam i szybko udałam, że śpię. Czyniłam to w celu uśpienia
brata. Czasami próbował mnie nocą naciągnąć na rozmowy i
podwórkowe plotki. Obracałam się do niego tylną częścią ciała.
Zawsze po chwili zasypiał. Kiedy usłyszałam jego regularny
oddech, ruszyłam w stronę drzwi. Wprawiona w delikatne
otwieranie, zrobiłam sobie odpowiednio dużą szparę, usiadłam
i wlepiłam oczy w srebrny ekran… no dobrze, ekranik, bo co
to jest te 14 lub nawet 20 cali, do tego oglądane z odległości
co najmniej czterech metrów…
Oto w Egipcie archeolodzy odkopali mumię, czyli takiego
starożytnego trupa, dziś zwanego zombi. Tego trupa dawno
temu owinięto w bandaże, wsadzono do piramidy i czekał w
niej bardzo długo na odnalezienie. Kiedy już go wyjęto z wielkiej
kamiennej budowli, nagle ożył.
W tym momencie o mało nie krzyknęłam. Widok powstającej
z martwych mumii był przerażający. W ogóle cała mumia była
okropna. Dlaczego tym archeologom się tak podoba? Jacyś zboczeńcy czy co? W każdym razie mumia zaczęła grasować pośród
ludzi i zrobiło się strasznie. Treści filmu nie zapamiętałam. Był tam
jakiś facet i jakaś kobieta, jakiś starszy gościu, bali się tak jak ja i w
ogóle to film był straszny. Dobrze, niech wam będzie – koszmarny.
Zupełnie nie wiem dlaczego, trzęsąc się ze strachu, co jeszcze ta
mumia zrobi, przesiedziałam pod drzwiami do końca.
Po wyłączeniu telewizora rodzice udali się jeszcze w ustronne
miejsce, jak to wypada przed snem. Ja też demonstracyjnie
otworzyłam drzwi i „na legalu”, demonstracyjnie ziewając,
poszłam do ubikacji. Nie mogłam długo zasnąć. Kiedy tylko
przymykałam oczy, widziałam ożywiającą się mumię. Wstawała z rękami wyciągniętymi do przodu najpierw ze stołu, na
którym położyli go ci od wykopalisk, potem z trawy na naszym
podwórku. Wychodziła z klatki schodowej. Stała w oknie Baśki
z parteru. Ale kiedy wstawała z łóżka brata, którego zapewne
wcześniej skonsumowała, nie wytrzymałam. Krzyknęłam.
- Co się dzieje? Co ci jest?
Nad głową ujrzałam zatroskaną twarz mamy.
- Boję się – szepnęłam głosem Danusi z filmu „Krzyżacy” (był
przed 20:00).
Mama głaskała mnie po czole.
- Czego się boisz?
- Mumii….
I tak sprawa się rypła. Dla pewności mama zapytała:
- Jakiej mumii?
- Tej – wskazałam na telewizor.
Brat zdążył się obudzić. Tato również. Włączył światło w
pokoju. Zrobiło się bezpiecznie.
- Nie ma żadnej mumii – zapewniał.
Nie wierzyłam. W pokoju dziennym, salonie i równocześnie
sypialni rodziców nadal było ciemno i miałam prawo przypuszczać, że koszmarny relikt starożytnej kultury ciągle tam jest.
- Oglądałaś film? – zapytała mama.
Pokiwałam głową na znak, że tak.
- W jaki sposób?
- Przez szparę.
Rodzice zrozumieli, że ich przechytrzyłam.
I co, może myślicie, że utulili mnie do snu, że przeprowadzili
pogadankę psychologiczno-pedagogiczną w celu zlikwidowania
koszmaru sennego zwanego mumią, a następnego dnia zabrali
do psychoanalityka?

Zeskanuj kod
i pobierz
bezpłatną
aplikację
eFines

» Grażynka z mamą, bratem i kuzynkami w
mieszkaniu przy Ogińskiego, 1969 rok

Gówno prawda!
Rodzice stanęli w postawie zasadniczej.
- A kto ci kazał oglądać?! – wrzasnął tato.
- Mówiliśmy, żeby zamknąć drzwi, bo film nie dla dzieci!
Oglądałaś, to masz za swoje! – dorzuciła mama.

Zawsze warto było zerknąć
chociaż na telewizor, ale czasami
nie rozumieliśmy, dlaczego
rodzice drą się, żeby z pokoju nie
wychodzić
- Skoro nas nie posłuchałaś, to bój się dalej. Ja idę spać, bo
rano muszę wstawać do pracy! Ktoś musi w tej rodzinie na chleb
zarabiać! – oznajmił tato i poszedł spać.
Mama też nie okazała litości.
- Racja. Śpij. A jak cię ta mumia złapie, to kopnij ją, no wiesz w
te…przyrodzenie. Ze starości sama się rozsypie i już. Dobranoc.
Udzieliła fachowej porady i udała się w ślady taty.
Miałam łzy w oczach. Żadnej litości. Żadnego współczucia.
Żadnego pocieszenia.
- To zostawcie drzwi otwarte… - wyszeptałam nieśmiało
prośbę.
- Tyle możemy zrobić – rzekł zdenerwowany tato.
Jedynie brat okazał odrobinę uczucia.
- Ty, co to za mumia?
- Taki film był w telewizji…
- Cisza! Spać! – rozległo się od strony tapczanu rodziców.
- Jutro ci opowiem…
Oczywiście, że kiepsko spałam. Starałam się nie wrzeszczeć,
ale mumia nadal była wszędzie. Dopiero nad ranem, kiedy tato
wstawał do pracy, przysnęłam. Na podwórku oczywiście opowiedziałam o koszmarze ostatniej nocy. Niektórzy zazdrościli.
Nie wiem czego…

WIESZ
19.7.2022
CO |r. NR 17/19.7.2022 r.
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XII. Nałogi
Piętnaście lat pomiędzy 1960 a 1975 było totalnie koszmarne.
Na Wschodzie panoszył się socjalizm z komunizmem, Zachód
był zgniły, a w Ameryce żyli hippisi. Mieszkali w komunach.
Kiedy pytałam mądrych dorosłych ludzi, jaka jest różnica między
komunizmem ze wschodu, a komuną amerykańską (o komunii
świętej już nie wspomnę) odpowiadano mi, że jak dorosnę, to
zrozumiem. W sumie więc człowiek miał po co dorastać, bo idąc
tym torem myślenia – sam wiek dodawał mądrości. Oczywiście
można było trochę czasowi pomóc, czyli robić rzeczy, których
dzieciom nie wolno. Dobra, wiem, macie rację. Całe dzieciństwo
to nieustanna pogoń za czynami zabronionymi. Dołóżmy dziś
jeszcze jeden, uznawany za największy przejaw dorosłości i
zabraniany kategorycznie do wykonywania przez dzieci.
Palenie papierosów.
Oczywiście, że było i jest koszmarne. Równie koszmarna była
taktyka postępowania rodziców w związku z paleniem.
Nie da się ukryć. Większość paliła. Wszędzie. Na przystankach. Na ławeczkach. Idąc ulicą. Stojąc w kolejce do kiosku
„Ruchu”. W kuchni. W ubikacji. Po powrocie z pracy. W samej
pracy. Po obiedzie. Przed kolacją.

Palenie papierosów było i
jest koszmarne, ale równie
koszmarna była taktyka
postępowania rodziców w
związku z paleniem
Jednym słowem, papieros był wszędzie. Taki tato oczywiście
uświadamiał dzieciom szkodliwości palenia. Mówił o kaszlu, o
możliwych chorobach, a na pytanie małolata „To dlaczego palisz?”, odpowiadał „Nałóg. Nie chcę, żebyś ty w niego wpadł”.
Jako dzieci nie mogliśmy zrozumieć postępowania swych
starych. Było wbrew logice, chociaż oni uważali, iż postępują
bardzo logicznie. W paleniu „fajek” musiała tkwić bliżej nieznana tajemnica… dorosłości. Może wraz z dymem do głowy
dostanie się więcej rozumu?
Do tego wszystkiego doszła moda na książki i filmy indiańskie. Wszyscy młodzi nałogowo czytali powieści Karola Maya i
biegali do kina „Oaza” na Nowym Mieście na przygody wodza
Apaczów Winnetou. A tam oczywiście palono fajkę pokoju.
Rada naczelna wodzów wraz z zaprzyjaźnionymi bladymi
twarzami siedziała w kręgu i podawała sobie dymiącą fajkę na
długim kiju. Do tego podwórkowa młodzież poinformowała
nas, że w fajce wcale nie znajduje się tytoń taki jak w naszych
„Klubowych” czy „Sportach”.
- Oni palą narkotyki – rzekł podczas dyskusji Jacek, co to
właśnie zdał maturę i palił oficjalnie. – Bo to w Ameryce jest.
Hippisi takie coś palą.
Nam, niestety, musiały wystarczyć papierosy, które nie były
trudne do zdobycia. Można je było kupić w sklepie pani Lusi
na rogu Namysłowskiego i Świerczewskiego, w kiosku przy
budce z piwem, w monopolowym. Rodzice często wysyłali nas
po „fajki”, dodając jeszcze dwie puste butelki po piwie w celu
wymiany na pełne. Za sprzedaż napoju alkoholowego małoletnim nikt nikogo do więzienia wówczas nie wsadzał.
Jednym ze sposobów zdobywania papierosów było podkradanie ich palącym rodzicom. Należało poczekać, aż mama
lub tato otworzy nową paczkę i wtedy wyciągnąć jednego lub
dwa. W przypadku, kiedy rodzic orientował się, że w paczce
było mniej sztuk niż liczba na opakowaniu, zawsze można było
zwalić na produkcję. Maszyna mniej zapakowała.

» Widok z okna przy ul. Ogińskiego 18, 1969 rok

Z forsą na papierosy też wielkich kłopotów nie było. Bo było
mniej więcej tak: litr mleka w butelce kosztował 2,70 zł, bilet
komunikacji miejskiej – 1,50 zł, butelka po wódce w punkcie
skupu – 1 zł, papierosy „Sporty” – 3,50, „Klubowe” – 4,40.
Łatwo obliczyć, że wystarczyły cztery butelki, by dokonać nawet
oszczędności na poczet kolejnej paczki. Najczęstszą metodą
zdobywania pieniędzy były jednak przejazdy autobusem. Chciał
człowiek lub wręcz musiał małoletni udać się na plac Grunwaldzki w sprawie niecierpiącej zwłoki, prosił zatem o pieniądze
na bilet. W obie strony oczywiście. Z Nowego Miasta na plac
szło się co prawda z górki, ale przecież nam bardzo się śpieszyło.
Autobus jechał szybciej. Stosując zasadę logiki, droga powrotna
była pod górkę. Też wypadałoby ją pokonać autobusem, żeby
się takie młode dziecko nie męczyło. Dostawało się więc trzy
złote do ręki. Żywa gotówka.
Z Ogińskiego najkrótsza droga do centrum miasta wiodła
przez ulicę Paderewskiego. Nie, nie chodziliśmy tamtędy. Gdyby
rodzic zauważył, że skręcamy pod górkę, zorientowałby się,
że idziemy pieszo. Trzeba było iść ulicą Namysłowskiego w
stronę poczty na Świerczewskiego. Tam obowiązkowo należało
się zatrzymać przy przystanku. Na budynku poczty wieszano
ogłoszenia oraz klepsydry. Rodzic czasami pytał wracające z
Grunwaldzkiego dziecko, kto umarł. Takie sprawdzanie, czy
aby potomstwo pojechało autobusem czy też poszło pieszo.
Nie z nami te numery. Im byliśmy starsi, tym szybciej rozszyfrowywaliśmy działania rodziców. W każdym razie forsa na
papierosy była.

- Idziemy dziś na „Chwalibóg”. Będziemy palić. Wiesiek ma
papierosy – szepnęła mi podczas nudnej lekcji matematyki
Celina.
- Ja nie palę – odszepnęłam.
- Ja też nie. Nauczymy się.
Byłam w siódmej klasie. Umówiliśmy się na spotkanie po
lekcjach. Zabrałam jeszcze Baśkę z podwórka, bo ona już umiała
palić. Ruszyliśmy Namysłowskiego, minęliśmy „Zieloną” (tak
sobie ciekawy teren … zielony po prostu, będzie jeszcze o
nim), doszliśmy do stawu i pomnika przyrody dębu „Chwalibóg”. Znajdował się on w sąsiedztwie szybu kopalni, w której
pracował mój wujek. Schowaliśmy się w krzakach przy stawie.
Teren był oddalony od naszych kamienic, w bezpiecznej odległości od ulicy, w sumie rzadko uczęszczanej, znajdowała się
tam niewielka ławka sklecona z kilku desek stojących na dwóch
pniakach. Miejsce typowe dla dokonania czynu zabronionego.
Oprócz opakowań po papierosach walało się tu kilka butelek.
Szymon szybko włożył je do siatki.
- Wymyjemy w stawie i sprzedamy. Będziemy mieli na kolejną
paczkę.
Wiesiek wyciągnął „Sporty”. Otworzył fachowo paczkę,
czyli delikatnie wyrwał jedną trzecią zamykania z góry paczki.
Poczęstował. Każdy wziął. Teraz zapałki. O, zapalić papierosa
zapałką na dworze to była wyższa szkoła jazdy. Wiesiek, prawie
nałogowy palacz („Codziennie palę przynajmniej jednego” –
przechwalał się) podpalił sobie i przekazał papierosa dalej. Inni
odpalali wdychając dym do płuc.

» Na gruzowisku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Piłsudskiego 100 (Świerczewskiego), 2008 rok
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Oczywiście ja i Celina miałyśmy wielki kłopot. Dym wchodził nam do oczu. Zatykał
nos. O braku oddechu nie
wspominając. Nawet rzygać
się chciało w pewnym momencie. Inicjacja jednak udała
się. Zakończyło ją zjedzenie
miętowych landrynek. Jedli
ci, których przynajmniej jedno
z rodziców nie paliło. Palacze
innych palaczy nie wyczuwali.
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czynności fizjologicznych, zawsze zapalał papierosa w
kuchni i dopiero potem udawał się w ustronne miejsce.
- Kto zostawił zapałki w
sraczu? – ryknął po powrocie
i rzucił pudełko na stół. Drugie
pytanie było gorsze:
- Kto palił w sraczu? – podkreślił, do jakiego celu przeznaczone było najmniejsze
pomieszczenie w mieszkaniu.

Rodzice często wysyłali nas po
„fajki”, dodając jeszcze dwie
puste butelki po piwie w celu
wymiany na pełne
I tak od czasu do czasu bywałam na „Chwalibogu”…
Parę tygodni po pierwszym
pobycie w okolicach dębu, w
domu wybuchła afera. Tato
po powrocie z pracy znalazł w
ubikacji zapałki. Chociaż zwykł
palić podczas wykonywania

Zadrżałam. Może ja i nie
pamiętam… Przecież palę….
Raz w tygodniu, ale palę…
może chciałam wziąć zapałki
na „Chwalibóg”, położyłam
w ubikacji i nie wzięłam? Czy
ja w ogóle kiedyś paliłam w
mieszkaniu?

WIESZ CO | NR 17/19.7.2022
19.7.2022 r.

» Pod dębem Chwalibóg, 2012 rok

Rodzice zaczęli przenikliwie
zaglądać nam w oczy. Serce

waliło mi jakbym z powodu
palenia miała dostać zawału.

Na szczęście dla mnie brat nie
wytrzymał obciążenia psychicznego.
- Ja…- powiedział i opuścił
głowę.
- Co ja? – zapytała mama.
- Ja paliłem. Ale pierwszy
raz! – od razu zaczął etap
tłumaczenia.
- Sam? – kontynuował przesłuchanie tato.
- Nie, z Władziem…
Oczywiście, znowu Władzio, najlepszy kumpel z podwórka.
- Jutro pogadam z jego
rodzicami. Tę waszą przyjaźń
trzeba ukrócić – zadecydowała mama, a tato wymyślił karę.
Posadził brata na stołeczku
w okolicach kuchni. Wyjął
papierosy.
- Masz, pal.
- Ja już nie chcę.
- Jak ci każę, to pal!
Brat wziął jedną sztukę.
Przyłożył do ust. Tato zapalił
zapałkę. Podsunął pod papieros.
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- Zapalaj. Ciągnij do siebie.
Rety, tato uczy brata palić!
- Mocniej!
Brat pociągnął. Zakrztusił
się.
- Jeszcze raz! Mocniej!
To, co działo się przez kolejnych kilka minut, nawet w
ówczesnych czasach kwalifikowało się jako przestępstwo.
Tato stał nad bratem, kazał
mu się zaciągać. Dzieciak
robił się czerwony, zielony, dusił się, krztusił się, aż
wreszcie poleciał do ubikacji,
by się solidnie wyrzygać.
Wrócił stamtąd biały jak
mleko i wyczerpany jak maratończyk po dobiegnięciu
do mety. Usiadł na stołeczku
pod kuchnią.
- No, teraz wiesz, jak
wygląda palenie. Jak cię
jeszcze raz złapię, to całą
paczkę wypalisz. Za jednym
zamachem – powiedział i
siadając przy stole... zapalił.
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