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Fot. użyczone (Zamek Książ/Red)

Jak to kiedyś jadano?

fakty
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Czy wiesz, że…
dził się w 1922 roku w Przemyślu. W 1944 roku ukazała
się jego pierwsza notatka
prasowa, trzy lata później

Fot. użyczone (Tygodnik Wałbrzyski 2006, nr 20, str. 2)

Zbigniew Mosingiewicz
był znanym w regionie
dziennikarzem? Należał do
pokolenia Kolumbów, a uro-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

napisał cykl reportaży w
„Słowie Polskim” z wyprawy na teren „podziemnego
miasta” (Włodarz). W Wałbrzychu był kierownikiem
tutejszych oddziałów prasy
dolnośląskiej. Od początku
ukazywania się „Trybuny
Wałbrzyskiej”, aż do końca jej istnienia, pracował
w tym największym wałbrzyskim tygodniku. Wraz
z pisarzem Stanisławem
Broszkiewiczem i aktorem
Adamem Cyprianem przygotowywał „Mówioną gazetę” – program kabaretowy
wystawiany na scenie GDK.
Był też szefem rozgłośni
wałbrzyskiego radia nadającego program przez tzw.
kołchoźniki. Współpracował
z wieloma wybitnymi dziennikarzami, którzy w swoich
wspomnieniach pisali o nim
z dużą życzliwością. Doktor
Alfons Szyperski nazywał
go nestorem wałbrzyskich
dziennikarzy. Zmarł 11 maja
2006 roku.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami
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Czytelnicy są naszą siłą
Wszystko, co dobre jakoś tak szybko przemija. Też wam się wydaje, że wiosna i lato są
jakby nieco krótsze od jesieni i zimy? Jesteśmy po półmetku wakacji, ale… zapytacie,
właściwie po co o tym wszystkim wspominamy. Zmierzamy do tego, żeby was pocieszyć, bo przecież macie cały czas nas. I wiecie co? Dla nas nie ma znaczenia, kiedy
tworzymy WieszCo, ale dla kogo. Robimy to dla WAS Szanowni Czytelnicy.
Gdyby nie wy, wasze opinie,
spostrzeżenia, słowa otuchy, a
nawet krytyki, nie byłoby sensu robić naszego dwutygodnika. A tak wiedząc, że jesteśmy

poczytną gazetą, która jest
przez was rozchwytywana,
codziennie z wielką energią
przygotowujemy nowe treści. Żeby każdego zadowolić,

dając przy okazji do myślenia.
Jak głosi nasze hasło. Naszą
ambicją jest ciągle zaskakiwać, intrygować, skłaniać do
refleksji, wywoływać dyskusję.

Tak bowiem rozumiemy dziennikarstwo.
Czytajcie więc nas cały czas.
Bez względu na porę roku,
bo my nie zmieniamy się jak

aura za oknami. Niezmiennie
utrzymujemy wysoki poziom.
Między innymi także dzięki
wam i waszym sugestiom,
co do kolejnych artykułów.
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Tak więc jeśli wiecie o czymś
ciekawym lub znacie kogoś
interesującego, dajcie nam
znać. Piszcie do nas na adres:
redakcja@wieszco.pl. Czekamy na korespondencję.
Dziś zachęcamy do lektury kolejnego wakacyjnego
numeru, a w nim jak zwykle
mnóstwo ciekawych artykułów. Do tego stałe rubryki, wszystkie, które lubicie.
Gazetę w wersji tradycyjnej,
czyli papierową znajdziecie
w jednym z 500 punktów
kolportażu na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zachęcamy do ściągania plików
PDF i czytania nas on-line. W
tym celu musicie odwiedzić
naszą stronę www.wieszco.
pl i pobrać pliki z wydaniami
na swoje urządzenia mobilne. Piszemy „z wydaniami”,
bo oprócz aktualnej gazety
ściągniecie wszystkie numery
archiwalne.
Redakcja

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.

Młody wałbrzyszanin został zatrzymany po tym, jak kilka dni wcześniej
na jednym z portali społecznościowych znieważył prezydenta miasta.
Kierował wobec niego także groźby pozbawienia życia.

Wałbrzycha i kierował w stosunku do niego groźby pozbawienia
życia. W związku z popełnieniem
tych przestępstw, podejrzany
został zatrzymany w swoim
mieszkaniu przez policjantów z

wydziału kryminalnego KMP w
Wałbrzychu.
Mężczyźnie przedstawiono dwa
zarzuty – znieważenia oraz kierowania gróźb karalnych wobec
prezydenta Wałbrzycha. Materiał

dowodowy zgromadzony przez
śledczych ocenił sąd, który zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Jeszcze
tego samego dnia za 26-latkiem,
na razie na 2 miesiące, zamknęła
się więzienna brama Aresztu
Śledczego w Dzierżoniowie. Teraz
musi liczyć się on z konsekwencjami swojego zachowania, a grozi
mu kara do 2 lat pozbawienia
SCB
wolności.

Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Pokojówki z Zamku Książ

Jak to kiedyś jadano?
Na obiad – zupa mączna oraz kluski lub kasza (w zależności od dnia
tygodnia). Na kolację – zupa mączna oraz groch lub kasza. I tak w
kółko, przez każdy kolejny tydzień, miesiąc, rok. Nie brzmi zachęcająco, prawda? Ale tak właśnie wyglądała tygodniowa karta dań
służby Hochbergów, byłych właścicieli Książa i Wałbrzycha.

Na te zupy mączne i kluski wolno było przeznaczyć rocznie 2 korce zboża
(niecałe 200 kg) na jedną
osobę.

Skąd o tym wszystkim dzisiaj wiemy? Dzięki uprzejmości Marii Lipińskiej otrzymaliśmy wiele opracowań
sporządzonych przez jej ojca,

bogatym archiwum Książa
zachowały się do naszych
czasów liczne urbaria czyli
spisy określonych powinności
gruntowych obowiązujące
poddanych wobec pana. Znamienne są tabele potraw dla
czeladzi dworskiej, regulujące
codzienne wyżywienie według norm deputatowych. Jakże skromne i monotonne było
to menu, jakbyśmy się dziś na
nie skarżyli i jak buntowali”.
Poza wspomnianymi stałymi posiłkami czeladź otrzymywała po 2 kg chleba na
tydzień, trochę masła i soli,
w okresie od kwietnia do
października – po dwie kwarty serwatki dziennie, a w
niedziele i święta – tyle samo
mleka. Natomiast mięso na
stołach pojawiało się 4 razy
w roku: na Wielkanoc, Boże
Narodzenie, Zielone Świątki i
z okazji dorocznego kiermaszu
(organizowanego w czasie
odpustu) lub jarmarku – po 2
funty (prawie 1 kg). Do tego
dodawano 60 serków. W
podobny sposób odżywiali się
chałupnicy i wiejska biedota,
obejmująca w dobrach Hochbergów blisko 30 procent
ludności. Gorzej – spauperyzowani (zubożali) komornicy
(w tym przypadku nie mylcie
z dzisiejszymi komornikami
ścigającymi długi), mieszkający kątem u innych, nie posiadający ani ziemi, ani bydła,
żyjący z pracy dniówkowej na

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

Groził śmiercią prezydentowi
Do zdarzenia doszło w połowie lipca, kiedy to 26-letni
mieszkaniec naszego miasta,
prowadząc transmisję na jednym z portali społecznościowych, znieważał prezydenta
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dworze albo u majętniejszych
chłopów lub z przędzenia.
Znacznie lepiej odżywiali się
kmiecie, zwłaszcza czynszowi,
którzy posiadali po kilka krów
i grunty (zwykle pastwiska).
Wracamy ponownie do tekstu
dra Szyperskiego, który pisał: „Liczne jednak gospodarstwa kmiece miały charakter
pańszczyźniany. W państwie
ksiąskim istniało przed 200
laty 40 sołectw. Przekształcały się one wskutek różnych
przywilejów w gospodarstwa typu kapitalistycznego.

Mięso na stołach pojawiało się 4 razy w roku
– na Wielkanoc, Boże
Narodzenie, Zielone
Świątki i z okazji dorocznego kiermaszu
Sołtysi zajmowali szczególną
pozycję wśród ludności wiejskiej. Majątki należące do
Książa odznaczały się dużą gęstością zaludnienia, sięgającą
60 osób na 1 km kwadratowy
i więcej. Zdarzały się wypadki
emigracji z Polski do posiadłości ksiąskich, w których
pracowały browary, gorzelnie,
młyny, cegielnie, kopalnie
węgla, kamieniołomy, gdzie
rozwinięty był przemysł włókienniczy, drzewny, itd.”.
Opr. Piotr Frąszczak

dra Alfonsa Szyperskiego. W
jednym z nich zatytułowanym
„Menu przed 200 laty” dr Szyperski przedstawił te ciekawe
informacje i napisał tak: „W

Co oznaczają te miary?
Funt to jednostka wagi. Jeden funt odpowiada 0,454 kg. Pochodzi od libry używanej

w starożytnym Rzymie (libra pondo = funt wagowy), stąd jego skrót (lb). W nowopolskim systemie miar (od 1818 roku) 1 funt równał się 0,406 kg i dzielił się na 32 łuty.

Kwarta to jednostka objętości. Kwarta angielska to 1,136 litra, a amerykańska (dla

płynów) to 0,946 litra. W nowopolskim systemie miar 1 kwarta to 1 litr. Kwarta dzieliła
się na 4 kwaterki.
300 lokalnych korców (np. krakowski liczył 501,116 litra, warszawski – 120,6 litra, a
gdański – 54,7 litra). W nowopolskim systemie miar 1 korzec to 128 kwart (litrów).

REKLAMA

Korzec to jednostka objętości dla ciał sypkich. Od XVI do XVIII wieku istniało około

fakty

Wsparcie dla seniorów
Korpus Wsparcia Seniorów to pilotażowy projekt
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, w którym bierze udział 100 seniorów. Wszyscy
otrzymali opaski telemedyczne za pośrednictwem
których MOPS monitoruje ich zdrowie realizując
tzw. „opiekę na odległość”.

Rys. Katarzyna Zalepa

Projekt ten pozwala na skuteczną
opiekę nad samotnymi seniorami.
Chętnych na tego typu opaski jest

znacznie więcej, dlatego MOPS szuka
środków zewnętrznych na rozszerzenie projektu.
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Adresatami programu są seniorzy w wieku 65
lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym
funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe
lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w
stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Projekt zakłada udostępnienie seniorom tzw.
„opasek bezpieczeństwa”, sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez
centrum monitoringu. Po odebraniu zgłoszenia
dyspozytor podejmie decyzję o sposobie udzielenia
SCB
pomocy seniorowi. 		

Sorry, taki mamy klimat
Lipiec? Polska? Jest prawie jak w indyjskim hicie prosto z Bollywood: „Czasem słońce, czasem deszcz”. Tylko bohaterowie jacyś tacy mniej romantyczni. Może to od
tego słońca? Można się przecież przegrzać, zagotować. Albo rozpalić (kogoś) do
czerwoności.
Jakiś czas temu niemal wszystkie
oczy zostały zwrócone na Radom.
Niewielkie podwyższenie umieszczono w centralnym punkcie pachnącej
nowością hali widowiskowej. Ludzie
zgromadzili się blisko, część machała
biało-czerwonymi flagami, ktoś tam
w tle trzymał baner z nazwą swojego miasta. A na podwyższeniu ON.
Idealnie skrojony, modny garnitur,
nienaganna opalenizna. Biała, pozbawiona krawata koszula dawała
poczucie nieformalności i kameralności tego spotkania, choć nieco
dalej od podwyższenia zgromadziło
się kilka tysięcy słuchaczy. Ten facet,
trochę z sąsiedztwa, trochę z żurnala,

to Donald Tusk, a hala w Radomiu to
miejsce „Konwencji Przyszłości”, gromadzącej zwolenników jednej z opozycyjnych partii. Nazwa, przyznajcie
przewrotna, bo pan ze sceny to nam
się kojarzy, ale raczej z przeszłością,
bo chyba już na czele rządu stał. Miejsce też jakieś takie poza kanonami, bo
gdy słyszymy o Radomiu, to widzimy
oczyma wyobraźni lotnisko pozbawione samolotów, przeciągającą się
do granic wytrzymałości budowę
stadionu i chytrą babę, co to kiedyś na
miejskiej Wigilii czyściła zastawiony
stół z kolejnych butelek soku.
W rządzie też nie próżnują. Prezes
dostrzegł galopującą inflację, ale

szybko dodał, że są miejsca, gdzie
jest gorzej. Jak gdzieś jest gorzej (wymienił Litwę, a zapomniał o liderze
„wyścigu”, czyli Estonii), to znaczy,
że nad Wisłą właściwie jest dobrze.
Czy też tankując na stacji benzynowej, czy spłacając ratę kredytu
myślicie, jak to ciężko żyje się teraz
na Litwie i w Estonii? No właśnie. W
Białymstoku ten sam prezes mówił,
że wierzy w naród pracujący, a nie w
rozdawnictwo w postaci świadczeń
społecznych. Coś wam zgrzyta?
Zapala się czerwona lampka? Nam
też. Kontynuując swoją nierówną
szermierkę słowną z faktami i realiami, ten sam prezes dodał, że euro nie

jest takie straszne, bo chodzi po 3 zł.
Nie wiemy, w którym kantorze rzucił
mu się w oczy ten kurs, ale wciąż
łudzimy się, że poda nam adres, bo
jesteśmy w okresie wakacyjnym, to i
trochę grosza trzeba przed wylotem
wymienić.
Jeżeli jesteśmy już w temacie wakacji – gdy czytacie te słowa, nasz
naczelny przepływa kolejne metry
w hotelowym basenie, gdzieś w
upalnym kurorcie. Później, pewnie
w cieniu rozłożystej palmy, będzie
sączył schłodzoną Pina Coladę. I
wiecie co? Nie zazdroszczę mu,
niech ma! I nie dlatego, że sam
nie tak dawno temu wróciłem z

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)
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wakacji na Krecie, ale dlatego, że
w naszej redakcji spoglądamy na
siebie z życzliwością i zwracamy
się z szacunkiem. Jak się okazało,
w polskiej prasie standardy są nieco
inne. Tomasz Lis już nie przewodzi
jednemu z najbardziej poczytnych
tygodników w kraju, bo okazało się,
że – jak donosi Wirtualna Polska –
równał podwładnych z błotem, a
rozmowy rzekomo przeprowadzał
w gabinecie z nogami triumfalnie
założonymi na biurko. Oświadczam,
że do podobnej sytuacji w „WieszCo” nigdy nie doszło. Do dziś nie
wiem, jaki nasz szanowny redaktor
naczelny nosi numer buta, ale jakoś
z tą niewiedzą będę musiał sobie
poradzić i dalej żyć.
Lipiec i sierpień to w polskiej
rzeczywistości skwar i upał. Niejaki
Paweł Paczul, redaktor ogólnopolskiego portalu sportowego „Weszło”,
ubolewał, że jego „Pochwała słońca”, tekst argumentujący przewagę
lata nad zimą, trafił do szuflady i
decyzją władz portalu nie został opublikowany. Niewiele później ujrzał
światło dzienne w postaci odczytu,
dzieląc społeczeństwo na pół. Ci, co
to w klapeczkach lubią wyskoczyć
do sklepu pod blokiem po zimne
piwko, przyklasnęli. Inni słuchali
z obrzydzeniem, bo, wiadomo, w
lipcu jest za gorąco i w autobusie
nie ma klimatyzacji. Ci drudzy są
jednak podejrzani, bo w listopadzie
mówią też, że za zimno i że za krótki
dzień. W obronie „Pochwały słońca”
z pewnością staną władze Bartoszyc,
Kutna i Leżajska, gdzie w centrum
tereny zielone i zapewniające cień
drzewa zamieniono na betonozę.
Argumentacja? Między innymi, że
będzie parking, że samochód będzie
można przestawić bliżej centrum.
A ja myślę, że się rzeczywiście poprzestawiało, ale niekoniecznie na
parkingach.
O tym, że warto się trochę latem
podsmażyć, wiedzą pewne dwie
Finki, które w moim greckim hotelu
konsekwentnie, całymi dniami łapały
promienie słoneczne, kładąc się plackiem na leżaku. Któż wie lepiej, że za
plecami czają się długie i zimne noce,
jak nie Finki? Wyłączmy telewizyjne
przepychanki z Radomia czy Białegostoku, skierujmy twarz do słońca i
delektujmy się lipcowymi skrawkami
skwaru. Tak, skrawkami. Sorry, taki
mamy klimat!
Dominik Hołda

REKLAMA
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dał zgodę na wypełnienie
Lisiej Sztolni specjalnym materiałem, co da możliwość
odkopania zabytku w przyszłości. Nad całością będą
ułożone żelbetowe płyty.

» „Europejką” na całej jej długości pojedziemy najprawdopodobniej dopiero we wrześniu tego roku

Obwodnica gotowa we wrześniu
Prezydent Roman Szełemej zapewniał do niedawna, że obwodnica, czyli „Europejka”, zostanie oddana do użytku w lipcu. Teraz gospodarz miasta poinformował, że
drogą na całej jej długości pojedziemy dopiero we wrześniu tego roku.

- Jesteśmy w trakcie odbiorów poszczególnych etapów. Pozostał jeszcze odbiór
wojewódzkiego inspektora
nadzoru budowlanego. Mamy
decyzję o pozwoleniu ruchu
na odcinku pozamiejskim, ale
czekamy jeszcze na wydanie
decyzji na odcinek do wia-

duktu na węźle Reja oraz na
pozwolenie na użytkowanie
drogi od wiaduktu do placu
Grunwaldzkiego – informuje
Roman Szełemej, prezydent
Wałbrzycha.
Co więc zatem stoi na przeszkodzie, żeby „Europejkę”
oficjalnie oddać do użytku

w lipcu czy też na początku
sierpnia? - Wspólne działania biura projektowego,
wykonawcy i konserwatora
zabytków doprowadziły do
tego, że uzyskaliśmy możliwość wykonania innego
zabezpieczenia Lisiej Sztolni
i dzięki temu te prace na tym

odcinku nie będą trwać do
później jesieni, jak wcześniej
zakładaliśmy, tylko zakończą
się znacznie szybciej i będą
też kosztować mniej pieniędzy – informuje gospodarz
miasta.
Pierwotny plan zakładał
budowę specjalnego sarkofa-

gu z betonu, który przykryłby
Lisią Sztolnię. Te prace miały
potrwać do listopada. Ta
opcja była jednak bardzo
droga, bo miała kosztować
około 6 mln zł. Dlatego podjęta została decyzja o innym
rozwiązaniu tego problemu.
Konserwator zabytków wy-

Ten właśnie nowy sposób zabezpieczenia Lisiej Sztolni ma
umożliwiać jej udostępnienie
dla ruchu eksploracyjnego i
turystycznego w przyszłości,
czego nie wykluczają władze
samorządowe. By tak jednak
się stało, do realizacji tego
planu potrzebne będzie unijne wsparcie finansowe.
Według prezydenta, to
przesunięcie terminu oddania
do użytku całej obwodnicy
Wałbrzycha jest decyzją racjonalną i uzasadnioną. Inne rozwiązanie zabezpieczenia Lisiej
Sztolni ma spowodować, że z
początkiem września nawet
ten newralgiczny odcinek też
będzie przejezdny.
SCB

REKLAMA

Fot. użyczone (Budimex Wałbrzych)

Według prezydenta
Romana Szełemeja,
przesunięcie terminu oddania do użytku
całej obwodnicy Wałbrzycha jest decyzją
racjonalną i uzasadnioną
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czy Świdnickiej Karty Seniora. Mniej
zapłacimy także po godz. 16:00 w tygodniu lub wybierając bilet rodzinny.

» Pierwszego dnia basen letni w Świdnicy odwiedziło 2012 osób

Świdnica błyszczy w regionie
Długo kazał na siebie czekać... Świdniczanie z zazdrością spoglądali w kierunku Strzegomia, Świebodzic, Jawora. Teraz to się zmieniło! Chodzi o basen letni
z prawdziwego zdarzenia. Świdnica doczekała się swojej rekreacyjnej perełki
za kilkadziesiąt milionów złotych.
Najnowocześniejszy tego typu
obiekt na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej działa już na pełnych obrotach. Pierwszego dnia basen letni
w Świdnicy odwiedziło 2012 osób!
– Oddajemy do użytku świdniczan długo wyczekiwany kompleks
basenów, który jestem przekonana
przypadnie im do gustu i który da

wiele radości całym rodzinom. Widząc efekt końcowy, jeszcze bardziej
utwierdzam się w przekonaniu, że
decyzja o modernizacji poniemieckiego kąpieliska była słuszna. Miasto
ma wreszcie obiekt wodnej rekreacji,
z którego może być dumne – mówi
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent
Świdnicy.

Stare poniemieckie kąpielisko przy
ul. Śląskiej w Świdnicy zmieniło się nie
do poznania. Inwestycja kosztowała
blisko 35 mln zł. Wykonawca przyspieszył prace o około trzy miesiące,
by świdniczanie jeszcze w tym roku
mogli kąpać się w basenie. Udało się.
Basen letni czynny jest codziennie od
godz. 10:00 do 19:00. Ceny biletów

różną się, bo bilet normalny w tygodniu, od poniedziałku do czwartku
kosztuje 15 zł, a ulgowy 10 zł za cały
dzień zabawy. Nieco więcej trzeba
zapłacić od piątku do niedzieli – 18
zł za bilet normalny i 12 zł za bilet
ulgowy. Przewidziano także szereg
dodatkowych ulg za wstęp dla posiadaczy Świdnickiej Karty Dużej Rodziny

Należy pamiętać,że nie można czasowo opuszczać kąpieliska, a na
teren basenu nie wolno wprowadzać
zwierząt. Na obiekcie dostępne są
szafki depozytowe, a już wkrótce
wprowadzony zostanie bilet 2+2.
Zmotoryzowani, oprócz parkingu
przy lodowisku, mogą korzystać z
miejsc postojowych przy ul. Śląskiej,
naprzeciwko placu zabaw w Parku
Centralnym lub przy ul. Brzozowej.
Bilety na basen można kupować
w kasie głównej oraz w samoobsługowym biletomacie, które są
usytuowane w strefie wejścia. Dodatkowo w weekendy uruchamiany
jest kolejny punkt kasowy w budynku biurowym ŚOSiR – 50 m. przed
strefą wejścia. Dostępny jest również
internetowy system zakupu biletów
z wykorzystaniem kodów QR i pod
adresem www.basen.osir.swidnica.
pl. Na basenie honorowane są karty
sportowe: MultiSport, Medicover,
FitProfit oraz PZU Sport. Ich obsługą
zajmuje się tylko kasa główna w
strefie wejścia.
KaR

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

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

zak.edu.pl

Zaufaj firmie z dużym
doświadczeniem w branży.

ZADZWOŃ! ODDZIAŁ WAŁBRZYCH, TEL; 516 051 585

REKLAMA

Zaufaj firmie z duży
dużym
ym
doświadczeniem w branży.

REKLAMA

Fot. użyczone (Anna Światowa)

Stare poniemieckie kąpielisko przy ul. Śląskiej w
Świdnicy zmieniło się nie
do poznania w piękny i nowoczesny letni basen

fakty

Będą dzielić i rządzić
We wrześniu ruszają pierwsze zebrania sołeckie w gminie
Świdnica. Już teraz warto się dobrze do tego przygotować.
Dlaczego? To na nich wspólnie podjęte zostaną ważne
decyzje, na co wydać przypadające sołectwom pieniądze.

W sumie na 2023 rok jest to kwota
1 188 480,31, to aż o ponad 98 tysięcy
więcej, niż w tym roku.
- Zachęcam do konsultacji z działem
inwestycji wielu przedsięwzięć przed

ostatecznym wpisaniem ich do projektu
podziału środków funduszu sołeckiego
– mówiła podczas spotkania z włodarzami wsi, wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek.
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Największą kwotą w przyszłorocznym
funduszu sołeckim będzie dysponowało
7 sołectw (pow. 800 mieszkańców) tj.
Grodziszcze, Lutomia Dolna, Lutomia
Górna, Mokrzeszów, Pszenno, Słotwina i
Witoszów Dolny. Kolejne 9 sołectw będzie
miało do dyspozycji fundusz sołecki z
kwotą powyżej 50 tys. zł. Najmniejszym
budżetem w ramach funduszu sołeckiego
będzie gospodarowało sołectwo Jakubów na poziomie 16,3 tys. zł, liczące 85
KaR
mieszkańców.

Która gmina najbogatsza?
Kleszczów w woj. łódzkim pozostaje najbogatszą gminą w Polsce. Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w gminach powiatu świdnickiego.
Z opublikowanych przez
Ministerstwo Finansów
wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu
na jednego mieszkańca dla
gmin na 2022 rok wynika,
że liderem pod względem
dochodów w powiecie świdnickim jest gmina Żarów.
Na jednego mieszkańca

przypadło tam ponad 2 298
złotych.
Ministerstwo Finansów
oszacowało dochody podatkowe w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w poszczególnych gminach i opublikowało ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
w Polsce.

Według wyliczeń średni
dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich
gmin w kraju (tak zwany
wskaźnik gminny Gg) w
2022 roku wynosi 2122,33
zł. Jak już pisaliśmy, pośród
wszystkich gmin powiatu
świdnickiego to Żarów osiągnął najwyższy wskaźnik. Co

warto podkreślić, to więcej
niż średni dochód krajowy
podany przez Ministerstwo
Finansów. I więcej od dochodów podatkowych w
przeliczeniu na mieszkańca
osiągniętych przez Świdnicę, Strzegom, Marcinowice,
Świebodzice i inne często
porównywalne z Żarowem

gminy powiatu świdnickiego.
Zaskoczeni?
Na 2477 samorządów, które znalazły się w rankingu
najbogatszych i najbiedniejszych gmin Żarów uplasował
się na wysokiej 318. pozycji.
W skali kraju nie jest to może
wynik rewelacyjny, w powiecie świdnickim jednak tylko
Strzegom depcze tej małej
gminie po piętach. Na drugim
miejscu wśród najzamożniejszych gmin powiatu świdnickiego na miejscu 331. znalazł
się Strzegom z dochodem
2275,95 zł. Pierwszą trójkę
naszego regionu zamyka gmina miasto Świdnica z dochodem sięgającym 2093,35 zł
na jednego mieszkańca (461
miejsce). Na kolejnych miejscach uplasowały się gmina
Świdnica, która osiągnęła dochód 1991,42 zł (548 miejsce
w rankingu), gmina Świebodzice z dochodem 1925,76
zł (606 miejsce w rankingu),
gmina Marcinowice z dochodem 1700,50 zł (885 miejsce
w rankingu), gmina Dobromierz z dochodem 1579,77
zł (1059 miejsce w rankingu).
Ranking gmin z terenu powiatu świdnickiego zamyka
Jaworzyna Śląska, która znalazła się na 1125 miejscu, w
której dochód podatkowy na
jednego mieszkańca wynosi
1543,36 zł.
Najbogatszą gminą w
Polsce, jak wynika z danych podanych przez Ministerstwo Finansów, jest

Kleszczów w woj. łódzkim,
gdzie na jednego mieszkańca przypadło 29 704 zł
(jak mają się do tego gminy
powiatu świdnickiego...).

Według wyliczeń
średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla
wszystkich gmin w
kraju w 2022 roku wynosi 2122,33 zł
Z kolei najbiedniejszą gminą
w Polsce jest Potok Górny w
woj. lubelskim. Z dochodami
w wysokości 524 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmina ta zajmuje 2477.
miejsce w zestawieniu.
Podstawę służącą do obliczenia dochodów na jednego
mieszkańca stanowią dane
o dochodach podatkowych
gmin za 2020 rok (według stanu na 30 czerwca 2021 roku).
Przy wyliczeniu tych danych
Ministerstwo Finansów bierze
pod uwagę dochody z tytułu
opłat (np. eksploatacyjnej) i
podatków: od nieruchomości,
rolnego i leśnego, a także
udziały we wpływach z CIT i
PIT. Warto przypomnieć też,
że na dochody gmin składają
się nie tylko wpływy z podatków i opłat , ale też m.in. dochody ze sprzedaży majątku,
subwencje, dotacje celowe z
budżetu państwa oraz środki
unijne.
KaR

Ranking bogactwa w powiecie świdnickim
Gmina

Dochód w przeliczeniu
na jednego mieszkańca

Gmina Żarów

2 298 zł

Gmina Strzegom

2 275 zł

Gmina Miasto Świdnica

2 093 zł

Gmina Świdnica

1 991 zł

Gmina Świebodzice

1 925 zł

Gmina Marcinowice

1 700 zł

Gmina Dobromierz

1 579 zł

Gmina Jaworzyna Śląska

1 543 zł

REKLAMA

Fot. użyczone (Gmina Żarów)

» Żarów to najbogatsza gmina w powiecie świdnickim

Fot. użyczone (UG Świdnica)
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Fot. użyczone (Archiwum prywatne Fabiana Kurzawińskiego)

Chełmiec? To siatkarska marka

» - Często spotykam się ze stwierdzeniem, że „dzisiejsza młodzież jest zupełnie inna, tylko
telefony im w głowach i inne głupoty”. Nie zgadzam się z tym – mówi Fabian Kurzawiński

Z Fabianem Kurzawińskim, trenerem KPS-u
Chełmca Wałbrzych, rozmawiamy o sportowych tradycjach, budowie siatkarskiej marki,
szkoleniu młodzieży i planach na nowy sezon.
Ale także o tym, czy jego młody wiek nie przeszkadza w pracy z drugoligowcami.
Jesteś trzecim pokoleniem siatkarskim w rodzinie. Kiedyś w „WieszCo”
przypomnieliśmy wyniki
Chełmca z Mieczysławem
Kur zawińskim, twoim
dziadkiem, w składzie. Podobno po przeczytaniu artykułu poleciały mu łzy.
- Senior Kurzawiński to
jeden z ostatnich żyjących
przedstawicieli Chełmca z
czasów założycielskich, to jest
z 1956 roku. Po przeczytaniu
bardzo obszernego artykułu,
do którego zresztą udostępnił
zdjęcia ze swojego archiwum,
pamięć tamtych lat z pewnością wróciła, stąd zapewne
moment wzruszenia, zresztą
w mojej obecności. Dziadek
zresztą jest jednym z naszych
najwierniejszych kibiców, bę-

dąc praktycznie na każdym
domowym meczu drużyny w
Hali Wałbrzyskich Mistrzów.
Oby jak najdłużej.
W XXI wieku wałbrzyska
siatkówka występowała
pod wieloma nazwami i w
różnych barwach. W 2020
roku doszło do zmian organizacyjnych, przywróciliście
nazwę Chełmiec, pojawił
się nowy logotyp, korekta
barw. Skąd te pomysły?
- Równo 20 lat po zlikwidowaniu ówczesnego KS
Chełmiec powróciliśmy do
historycznej nazwy, barw
i nieco odświeżonego herbu nawiązującego do roku
założenia czy emblematów
klubowych. Siatkówka w
Wałbrzychu przez te lata to
Juventur, Victoria PWSZ czy

MKS Aqua-Zdrój. Można to
traktować dwojako: ciesząc
się, że siatkówka nie upadła,
jak miało to miejsce w wielu
silniejszych ośrodkach i jednocześnie nieco smucąc się,
że tak łatwo zrezygnowano z
historycznej nazwy i tradycji.
Prawa rynku, finansowania
klubów sportowych są jednak nieubłagane, stąd łatwo
oceniać z perspektywy czasu.
Na szczęście od 2020 roku, z
dużym wsparciem prezydenta
Romana Szełemeja, Chełmiec
wrócił na siatkarską mapę
Polski i nie zamierza tak łatwo
się z niej wycofać.
W lutym 2022 juniorzy
Chełmca przegrywali 0:2
w setach i 19:23 w trzeciej
partii z Gwardią Wrocław.
W kosmicznych okoliczno-

ściach odwrócili losy meczu
i wygrali 3:2. To najbardziej
emocjonujące spotkanie
pod siatką jakie widziałeś?
- W rozgrywkach młodzieżowych zdecydowanie tak.
O mistrzostwo walczyły dwie
równorzędne drużyny, dodatkowo Gwardia miała w swoich
szeregach dwóch mistrzów
świata, co dodawało smaczku
rywalizacji. Poza tym to odwieczny rywal, zawsze pojedynki wałbrzysko-wrocławskie,
we wszystkich dyscyplinach,
wyzwalają dodatkowe napięcie i emocje. Ostatecznie nasz
zespół „wyszarpał” złote medale przy komplecie publiczności zgromadzonej w hali,
która z pewnością pomogła
odnieść ten sukces. To było
prawdziwe święto sportu, dodatkowo zakończone naszym
zwycięstwem.
Juniorzy młodsi zajęli w
ostatnim sezonie siódme
miejsce w kraju. Juniorom
zabrakło zaledwie jednego
wygranego seta, by znaleźć
się w gronie najlepszych
ośmiu ekip. Spodziewałeś
się takich wyników, czy to
rezultaty ponad stan?
- Przed sezonem zakładaliśmy, że stać nas na najlepszą
szesnastkę w kraju w obu
kategoriach, a przy odrobinie
szczęścia na awans do finałów
czyli, do czołowej ósemki. Niewiele się pomyliliśmy, nasze
grupy juniorów starszych i
młodszych zaprezentowały się
z fantastycznej strony, będąc
sklasyfikowanymi odpowiednio na 9. i 7. miejscu w Polsce.
Biorąc pod uwagę charakterystykę sportów drużynowych
i nasze skromne możliwości
organizacyjne, choćby w porównaniu do takich potęg jak
ZAKSA czy Jastrzębski Węgiel,
te pozycje należy traktować
jako olbrzymi sukces.
Wasz klub wciąż poszukuje chłopaków, którzy są gotowi rozpocząć siatkarskie
treningi. Masz poczucie,
że w dzisiejszych czasach
coraz trudniej zachęcić najmłodszych do uprawiania
sportu?
- Często spotykam się ze
stwierdzeniem, że „dzisiejsza
młodzież jest zupełnie inna,
tylko telefony im w głowach
i inne głupoty”. Nie zgadzam
się z tym, postęp technologiczny jest nieunikniony. Dotyczy to także świata sportu, natomiast w kontekście naboru

do naszych drużyn zauważam
tendencję wzrostową. Coraz
więcej chłopców i dziewcząt
garnie się do KPS-u, widząc
jak funkcjonujemy. Obecnie
atrybuty trenerów to nie tylko
gwizdek i piłka. To sfera mentalna, indywidualne podejście
do każdego zawodnika. Obecnie sztab liczy trzynaście osób,
to trenerzy oraz fizjoterapeuci
i cały czas się rozwija.
Do nowego sezonu w II
lidze przystąpicie w słodko-gorzkich nastrojach. Po
kilkunastu latach zespół
opuścił Sebastian Zieliński,
ale powrócił grający szczebel wyżej Radosław Nowak.
W jakich okolicznościach
Sebastian opuścił klub, a
popularny „Góral” do niego
powrócił?
- Pożegnanie „Zieliny” miało
charakter wspólnej decyzji,
Sebastian chce poświęcić się
w większym stopniu sprawom zawodowym, ponadto
zdrowie nie pozwalało grać na
sto procent w każdym meczu.
Co do Radosława Nowaka –
powrót do Wałbrzycha można
traktować tylko w charakterze
wzmocnienia drużyny. Dwa
lata spędzone w I lidze z pewnością dodały bezcennego
doświadczenia. Rozmowy z
„Góralem” były dość krótkie i
konkretne. To profesjonalista,
który wie, czego od niego
oczekuję. Ponadto związał
się z naszym miastem już na
stałe, zakładając tu rodzinę,
co mogło wpłynąć na podjęcie
decyzji o powrocie.
Miks doświadczenia z
młodością – to DNA Chełmca w sezonie 2022/23. Proszę o szczerą odpowiedź.
Wielu młodzieżowców w
składzie oznacza wiarę w
ich umiejętności, czy raczej
jest to uzupełnienie składu
z powodu ograniczeń budżetowych?
- Zdecydowanie to pierwsze. Nasza drużyna juniorów
wygrała rundę zasadniczą w
III lidze, odstępując miejsca
barażowe ekipom, które ostatecznie awansowały szczebel
wyżej. To świadczy o poziomie szkolenia i sukcesywnie
rosnących umiejętnościach
tych młodych chłopców, którzy otrzymywali propozycje
z innych klubów drugo-, a
nawet pierwszoligowych.
Budżet owszem jest bardzo
ważny, ale każdy z młodzieżowców otrzymuje z klubu

stypendium, co świadczy o
docenieniu i formie inwestycji
w wychowanków. Dbamy o
swoich, co jest niestety rzadkością nie tylko na lokalnym
podwórku.
Pracę szkoleniowca rozpoczynałeś w młodzieżowym Chełmcu, ale tym…
żeńskim. Dlaczego zdecydowałeś się na przenosiny
do zespołu męskiego? Jakie
doświadczenia wyniosłeś z
pracy z dziewczynami?
- Owszem, moje pierwsze doświadczenia trenerskie
związane są z drużynami żeńskimi w MKS Chełmiec. Spędziłem w tym klubie sześć lat,
przechodząc przez wszystkie
szczeble młodzieżowe aż po
asystenta w drużynie seniorek
III ligi. W pewnym momencie
podjąłem dość trudną decyzję
o zakończeniu współpracy,
która z perspektywy czasu
okazała się jedną z lepszych
w moim zawodowym życiu.
Po tych trzech latach poniekąd
wracam do siatkówki żeńskiej,
bowiem od sezonu 2022/23
wystartujemy w rozgrywkach
młodziczek. Mamy bardzo
zdolną grupę zawodniczek
urodzonych w latach 20082010, które swoją przygodę
rozpoczynały w UKS Kinder
Volleyball Wałbrzych. Teraz
będą kontynuowały dalszą
siatkarską drogę w KPS Chełmiec. Czeka nas więc sporo
emocji pod siatką.
W wieku 32 lat jesteś
jednym z najmłodszych trenerów w II lidze. W twoim
zespole jest kilku starszych
graczy. Czy tak niewielka
różnica wiekowa pomiędzy
szkoleniowcem a zawodnikiem nie stanowi problemu?
- Mam bardzo zdyscyplinowaną i ułożoną grupę w
zespole seniorskim. Wszyscy
wiedzą, co mają robić, pracujemy w końcu na wspólny
sukces. Czy młody wiek jest
utrudnieniem? Moim zdaniem
nie, kwestia ustalenia zasad
współpracy, na końcu i tak
trenera broni wynik. Ponadto
w osobie mojego asystenta
Janusza Ignaczaka mam duże
wsparcie, jego ogromne doświadczenie często pomaga
podejmować decyzje boiskowe czy zawodowe. W końcu
Chełmiec to siatkarska marka,
która po wielu latach wraca
na swoje miejsce.
Dominik Hołda
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Robili wskaźniki do Fiata
Jeśli myśleliście, że wakacje to czas wyłącznie na chillout, jesteście w błędzie. Ani my, ani nasze ulubione panie z Biblioteki pod Atlantami, dzięki którym możemy wam prezentować niesamowite zdjęcia, nie odpuszczamy. Kolejny raz zapraszamy was w sentymentalną podróż do lat 60. i 70. ubiegłego
wieku w ramach cyklu „Miasto z innej strony”. Ponownie zaglądamy do zakładów pracy w regionie.
» Wiedzieliście, że świdnicki
ZWAP „Mera-Pafal” produkował
wskaźniki do Fiata 125p? W
1978 roku rozpoczęto seryjną
produkcję tych urządzeń, ale na
tym nie poprzestano, bo wkrótce
rozpoczęto także w tym zakładzie
wytwarzanie mikrokomputerów
do automatycznej kontroli
dyscypliny pracy. Tak to się
wtedy ładnie nazywało. (Fot.
Biblioteka pod Atlantami/KAW –
Władysław Orłowski)

» Niegdyś bardzo popularne w całym kraju były jesienne
kiermasze warzyw i owoców. Tak prezentowało się stoisko
„Społem” w październiku 1978 roku na chwilę przed
otwarciem. Prawda, że imponujące? (Fot. Biblioteka pod
Atlantami/KAW – Leszek Tarnawski)

» A tu jakby
znajomy obrazek.
Uzdrowisko
Szczawno-Zdrój
było popularne
niemal „od
zawsze”.
Dobra, trochę
przesadziliśmy,
ale inhalacje
w tamtejszych
sanatoriach
odbywały się
zawsze. (Fot.
Biblioteka pod
Atlantami/KAW –
Zygmunt Bogusz)

Być może niektórzy z was czytając o tych » Bardzo modne w latach 70. kurtki i płaszcze ze skór szlachetnych
.
Można by rzec obiekty westchnień
przedsiębiorstwach lub oglądając zdjęcia wywielu pań. Tak prezentowały się
jesienne propozycje ze świdnickiej
firmy „Renifer”. (Fot. Biblioteka
krzykną „o tu pracowałam”, „z kolegą chodzilipod Atlantami/KAW – Władysław Orło
wski)
śmy tu do roboty”. Jeśli przywołamy tą rubryką
wspomnienia, to… bardzo dobrze. Właśnie o to
nam chodzi. Żeby przypomnieć starszym osobom
lata młodości, a nieco młodszym czytelnikom
pokazać, jak to było przed 50 i 60 laty.
Wymyślając akcję „Miasto z innej strony”
założyliśmy sobie, że będziemy publikować
tylko te fotografie, które z różnych powodów
przeleżały w szufladach wiele lat lub raptem raz
lub co najwyżej dwa razy ktoś je kiedyś pokazał
szerszej publiczności. Owszem, była obawa, że
takich zdjęć będzie niewiele, ale od czego są
nieocenione pracownice Biblioteki pod Atlantami. To one na naszą wielką prośbę wykonują
tytaniczną pracę wyszukując dla nas, a przede
wszystkim dla was, te niesamowite archiwalne
ujęcia. Którymi możecie się później zachwycać
na łamach WieszCo. Czyż to nie wspaniałe?!
Dzięki tym zdjęciom pokazujemy wam, jak
żyło się przed laty. A właściwie jak się pracowa-

» Nowe wzory wielosezonowych okryć z ZPO
„Rafio”. Kolekcja prawie jak z Mediolanu lub
Paryża… Tam jednak nie mieli takich kurtek
myśliwskich jak ta na pierwszym planie
zaprojektowana po konsultacji z PZŁ. (Fot.
Biblioteka pod Atlantami/KAW – Zygmunt Bogusz)

» Próbny rozruch nowej automatycznej centrali telefonicznej w
Wałbrzychu. (Fot. Biblioteka pod Atlantami/KAW – Emil Wojtyczka)

ło, bo dziś ponownie zaglądamy do przedsiębiorstw
doskonale znanych przed laty, a dziś albo już nie
istniejących, albo działających pod inną nazwą.
Staramy się pokazywać także to wszystko, co
działo się wokół tych firm. Jesteśmy przekonani, że
te fotografie was zachwycą. Jednocześnie obiecujemy, że to nie jest nasze ostatnie słowo w rubryce
„Miasto z innej strony”. Nawet nie przedostatnie,
bo panie z Biblioteki pod Atlantami pracują już nad
przygotowaniem kolejnej partii materiałów. My już
nie możemy się ich doczekać. A wy?
Tomasz Piasecki

I po forum
W Głuszycy odbyło się Sudeckie Forum Inicjatyw. Podczas tego
wydarzenia odbyło się wiele paneli dyskusyjnych poświęconych
różnym ważnym tematom oraz koncertów. Motywem przewodnim
było hasło „Wiara – Kultura – Ekonomia”.

Organizatorzy postanowili poddać pod
dyskusje tematy dotyczące wiary, rozwoju
inwestycji, patriotyzmu, seniorów, organizacji
samorządowych (NGO) oraz ekologii.

Sudeckie Forum Inicjatyw to także świetna zabawa. Na tegorocznych koncertach
bawiło się mnóstwo osób. Każdy dzień
kończyły występy znanych artystów. W

tym roku na koncertach wystąpili:
zespół Feel, Łzy, Pogwizdani, orkiestra pod dyrekcją Mieczysława
Smydy i Macieja Niecia, świętujący
swój benefis Marcin Wyrostek z
zespołem Corazon i Magdaleną
Steczkowską, Rafał Brzozowski, a
w finale wystąpiła Beata Kozidrak
i Polska Orkiestra Muzyki Filmowej
pod dyrekcją maestro Przemysława
Piotra Pasternaka.
SCB

Fot. użyczone (SIPH)

» Drużyny musiały stworzyć… reaktor jądrowy

ŚWIDNICA

W Pradze jak u siebie
Tytuł nie do końca oddaje treść artykułu, ale to celowy zabieg.
Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że drużyna ze Świdnicy, która jako jedyna zagraniczna ekipa wzięła udział w finale konkursu
technicznego „Talenty dla firm”, walczyła w Czechach bez żadnych kompleksów. Budując reaktor jądrowy!
Bez obaw, wszystko było
pod kontrolą, a zamiarem
organizatorów było zmobilizowanie jedynie młodych
„wynalazców” do zbudowania pokazowego urządzenia. Wszyscy uczestnicy
znakomicie poradzili sobie z
zadaniem, ale po kolei.
Skoro opisywaliśmy
wcześniejsze etapy konkursu technicznego „Talenty
dla firm”, to chyba rozumiecie, że nie mogliśmy
pominąć finału, odbywającego się w stolicy naszych
południowych sąsiadów.
Zwłaszcza, że zespół ze
Świdnicy był tam jedyną
zagraniczną ekipą. I to już

» Świdnicki team w komplecie

powód do dumy. Drużyna
złożona z uczniów Szkoły
Podstawowej nr 6 oraz
Zespołu Szkół Mechanicznych, pod patronatem firmy AAM, bez kompleksów
stanęła do zmagań w finale.
Uwierzcie, do Pragi przyjechali najlepsi z najlepszych, łącznie 12 zespołów
młodych konstruktorów.
Głównie z Czech i rodzynek
z Polski. Zadaniem na tym
poziomie była budowa reaktora jądrowego. Oprócz
zdolności technicznych i manualnych zawodnicy musieli
wykazać się znajomością
elementarnej wiedzy na
temat energetyki jądrowej.
Konstruktorzy mieli na
wykonanie urządzenia trzy
godziny czasu i choć zadanie nie było łatwe, wszystkie drużyny poradziły sobie znakomicie i ukończyły pracę przed czasem. O
zwycięstwie decydowała
przede wszystkim dokładność wykonania, zgodność
z instrukcją, podział zadań
i współpraca. Świdniczanie wprawdzie nie stanęli
na podium (uplasowali się
w środku stawki – przyp.
red.), lecz biorąc pod uwagę, że dla naszych uczniów
były to pierwsze tego typu
zawody, podczas których
pokonali choćby reprezentację gospodarzy z Pragi, z ich
występu po prostu trzeba
być dumnym. I my jesteśmy, gratulując przy okazji!
Dodajmy, że pamiątkowe
dyplomy i nagrody wręczał
sekretarz ambasady RP w
Pradze Daniel Piekarski.
Wiadomo, że w każdym
konkursie chodzi o zwy-

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

GŁUSZYCA
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cięstwo. Startuje się po
to, żeby wygrać, ale jak
podkreślali organizatorzy
przede wszystkim liczyła się
dobra zabawa. Uczestnicy
pierwszego dnia finałów
mogli skorzystać z atrakcji
miejscowego aquaparku, a
w dniu zawodów, oczekując
na wyniki, „wejść” do wirtualnego świata, udostępnionego przez lokalną firmę i
zapomnieć się w rozmaitych
grach 3D.

Zadaniem młodych
konstruktorów w finale konkursu „Talenty
dla firm” była budowa
reaktora jądrowego
Wypada chyba w końcu
podać nazwiska bohaterów, tworzących świdnicki
team. To Marcel Walczykiewicz (ZSM), Szymon Śliwak (ZSM), Oskar Uchański
(ZSM), Stanisław Błocha
(Sp nr 6), Maja Mikosz (SP
nr 6) i Patryk Gaładyn (Sp
nr 6). Drużynę wspierali
przedstawiciel firmy AAM,
Marcin Śliwka oraz Jarosław Natanek z Zespołu
Szkół Mechanicznych.
Na koniec jeszcze ważna
informacja dla tych, którzy
teraz pomyśleli „a może by
tak wystartować”. Proszę
bardzo. Kolejna edycja konkursu technicznego „Talenty
dla firm” organizowanego
pr zez Izbę Gospodarczą
KralovoHradeckiego Kraju
oraz Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy już jesienią tego roku.
Zgłaszajcie się!
Red
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Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)

» Jeden budynek prawie jest już gotowy, a na na działce obok powstanie drugi, bliźniaczy

STARE BOGACZOWICE

Zamieszkać w pięknej okolicy
Kto by nie chciał mieć za oknem swojego mieszkania cudownych widoków,
ciszy wokół, a w pobliżu kilku udogodnień? No po prostu bajka. Tak wkrótce
będzie w Strudze, spokojnej wsi w gminie Stare Bogaczowice, której władze
postawiły na budownictwo komunalne.
W Strudze przy ul. Szkolnej
kończy się budowa mieszkań
komunalnych w budynku za-

topionym wprost w zieleni.
Przy którym w niedalekim sąsiedztwie jest świetlica, żłobek

i przedszkole oraz przystanek,
przy którym zatrzymują się autobusy komunikacji miejskiej

z Wałbrzycha. Zamieszka tu
wkrótce łącznie 30 rodzin w
mieszkaniach mających od

50 do ponad 70 m. kw. Koszt
inwestycji tego wielorodzinnego bloku to ponad 8,5 mln

zł. Ta kwota nie przeraziła
gminy, która postanowiła, że
zrealizuje pierwszą w historii tego typu inwestycję na
swoim terenie. Pierwszą i nie
ostatnią, ale o tym za chwilę.
Dla chętnych, którzy chcieliby zamieszkać w tym miejscu,
mamy dobre wieści. Dokładnie 1 sierpnia ruszył nabór
wniosków o przydział lokali
w powstającym budynku przy
ul. Szkolnej w Strudze. Dokumenty możecie składać do
9 września, a pobierzecie je
ze strony internetowej www.
starebogaczowice.ug.gov.pl.
Druki dostępne są także w
wersji papierowej w siedzibie
Urzędu Gminy Stare Bogaczowice (na parterze przy wejściu
głównym). Oczywiście trzeba
spełnić szereg kryteriów, m.in.
to dochodowe. W pierwszej
kolejności na przydział mogą
liczyć mieszkańcy gminy.
I jeszcze wróćmy do tego,
co zapowiedzieliśmy kilka
linijek wyżej. Kolejną świetną
informacją jest to, że już niebawem, w bliskim sąsiedztwie
wykańczanego właśnie bloku
przy ul. Szkolnej, ruszy budowa drugiego, bliźniaczego
budynku. W nim także dach
nad głową znajdzie 30 rodzin,
które zamieszkają w pięknych
okolicznościach przyrody. W
spokojnej i malowniczej Strudze, z dala od miejskiego
zgiełku.
Red

GŁUSZYCA

Była kopa świętowania

Napisać, że świętowano zacnie, to jakby nic nie napisać.
Nim jednak zabawa rozkręciła
się na dobre, życzenia mieszkańcom złożył burmistrz Roman Głód. - Z okazji 60 rocznicy nadania praw miejskich
Głuszycy życzę wszystkim,
by nasze miasto rozwijało się
z każdym rokiem oraz było
przyjaznym i bezpiecznym
miejscem do życia – mówił
gospodarz miejscowości. Potem można było już oddać się
zabawie.

Najmłodszych do wspólnych, wesołych aktywności
zachęcali animatorzy Klara
i Patryk, przebrani za klaunów. Nie musimy chyba
przekonywać, że dzieci były
wniebowzięte. Humor nieco
starszym, mimo kapryśnej
aury, poprawiły skecze w
wykonaniu kieleckiego Kabaretu z Konopi. Na scenie
pojawiła się także 15-letnia
wokalistka, Marysia Kuźma
z Łomnicy, zwyciężczyni tegorocznej edycji konkursu

„Wałbrzych ma talent”, która
wprost oczarowała swoim
głosem. A dawkę pozytywnej energii zapewnił szczeciński zespół LORD-Sound of
Queen, wykonując rockowe
hity niczym Freddie Mercury
i jego band. Po koncercie
do zabawy przy tanecznych
dźwiękach zaprosił natomiast Sebastian DJ Brylok
Wawrzak.
Ważnym momentem było
ogłoszenie konkursu na
głuszycki hejnał. Tak, tak,

» Głuszyca „na bogato” świętowała 60 rocznicę nadania praw miejskich

dobrze przeczytaliście, Głuszyca niczym Kraków będzie
miała wkrótce swój „motyw”
muzyczny. Trzy propozycje
hejnału zagrał na trąbce
członek Głuszyckiej Orkiestry

Dętej, Zygmunt Możyński, a
kompozycje opracował jej
kapelmistrz, Eugeniusz Leć.
Teraz czas na mieszkańców.
To wy w głosowaniu internetowym zdecydujecie, która

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Niby nie powinniśmy tłumaczyć, dlaczego w tytule użyliśmy tego dość archaicznego dziś słowa na
określenie liczby 60, ale… Chyba jednak wypada. Bo
to właśnie pięć tuzinów lat – używając dalej staropolskiego słownictwa – minęło od nadania Głuszycy
praw miejskich. Przyznacie, że to wystarczający powód do hucznej imprezy.

melodia stanie się oficjalnym
hejnałem miasta i będzie
można ją usłyszeć w południe z budynku miejskiego
ratusza.
Red

CO W GMINaCH PISZCZy

WAŁBRZYCH

Boisko najwyższej jakości
Zmodernizowane boisko treningowe Aqua-Zdrój zostało oficjalne otwarte. Wymiana sztucznej murawy kosztowała prawie 3 mln zł. Teraz murawa spełnia
najwyższe światowe normy dla tego typu obiektów.

– Gościmy drużyny z różnych stron
Polski i Europy. Przyjeżdżają do nas na
zgrupowania i potrenować. Dlatego
nadeszła pora na wymianę murawy.
Dzięki temu zapewnimy również na-

szym lokalnym sportowcom najwyższe standardy zgodne z normami FIFA
– mówi prezydent Roman Szełemej.
Całość inwestycji miała bardzo
szeroki zakres, który obejmował

demontaż starej nawierzchni wraz
z wypełnieniem oraz wyrównaniem, uzupełnieniem, stabilizacją
podbudowy, wykonaniem podłoża
elastycznego i ułożeniem oraz

montażem nawierzchni z trawy
syntetycznej. Warto podkreślić, iż
jest to murawa najwyższej jakości
wykonana technologią tkania.
Parametry nowego boiska spełniają wymagania FIFA Quality Concept for Football Truf na poziomie
FIFA Quality Pro (Manual 2015).
Wysokość włókna wynosi 45-50
mm imitując trawę naturalną, co
znacznie wpłynie na komfort gry
SCB
zawodników.

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

» Najmłodsi (ale nie tylko) uwielbiają bawić się proszkami holi

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Cóż to będzie za weekend!
Nie martwcie się, jeśli nie wiecie, co ze sobą zrobić w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę. Mamy świetną propozycję dla każdego. Zarówno dla dzieci, jak i rodziców. W
Szczawnie-Zdroju zapowiada się weekend, jaki może w tym roku już się nie powtórzyć. Żal z tego nie skorzystać.
Przez trzy dni – od 5 do
7 sierpnia – w uzdrowisku
odbywać się będzie Festiwal
Smaków Food Trucków. To

ogólnopolskie wydarzenie
kulinarne, odbywające się w
ponad 30 miastach w Polsce.
Także w Szczawnie. Food truc-

ki biorące udział w festiwalu
dobierane są tak, by smakosze mogli skosztować kuchni
z różnych stron świata. W
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furgonetkach ustawionych w
Parku Zdrojowym spróbujecie
piwa kraftowe, burgerów,
nietypowych frytek, specjałów

kuchni tajskiej, ale także meksykańskiej i tak moglibyśmy
jeszcze długo wymieniać. Każdy smakosz znajdzie tu coś dla

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)
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siebie. Zapraszamy całe rodziny, bo przy sprzyjającej pogodzie pojawi się także strefa
zabaw dla najmłodszych.
W sobotę (6 sierpnia) natomiast, na szczawieńskich
ulicach pojawią się sędziwe
wozy biorące udział w Zlocie
Pojazdów Zabytkowych. Na
deptaku wzdłuż ul. Kościuszki
od 13:00 do 15:00 będziecie
mieć niepowtarzalną okazję
zobaczyć naprawdę stare samochody. Przyjedzie ich około 100,
a trzy najładniejsze wybierze
burmistrz Marek Fedoruk.
Również w najbliższą sobotę zapraszamy na Słoneczną Polanę na Holi Festiwal
Kolorów. Chyba nie musimy
go specjalnie reklamować.
Organizatorzy przygotowali
dla uczestników aż 9 kolorów
proszków. Kolorowa zabawa
rozpocznie się o 16:00, a zakończy dopiero wieczorem.
Wyrzuty kolorów zaplanowano co pół godziny. Nie
zabraknie dobrej muzyki, serwowanej przez DJ Novickiego,
kolorowej warty cukrowej i
fikuśnych okularów. Będzie
także strefa zamków dmuchanych dla najmłodszych.
Red

Lato prawie jak
na Hawajach
Gorące, egzotyczne i wypełnione zabawą. Dla najmłodszych i tych nieco starszych. Tak przebiegają ciepłe miesiące w Jedlinie-Zdroju. A wszystko dzięki pozyskaniu
przez miejski żłobek i centrum usług socjalnych pieniędzy z małych grantów.
Śmiało możemy wszystkie
wydarzenia sprowadzić do
jednego mianownika i nazwać
je hawajskim latem w Jedlinie-Zdroju. Uwierzcie nam, to
sformułowanie naprawdę nie
jest na wyrost. Zresztą sami
się przekonajcie.

Lato w żłobku zainaugurowano niesamowitym
piknikiem dla najmłodszych.
Rodzinne miejsca wypoczynku usłane kocami, kanapki
piknikowe, lemoniada, schłodzone owoce, a do tego mnóstwo wspaniałych atrakcji

dla dzieci. Dmuchane zamki,
malowanie twarzy, robienie
tatuaży, zaplatanie warkoczyków, tańce z animatorkami, w
które zmieniły się pracownice
żłobka – to był prawdziwy raj
dla całych rodzin. A nie wspominaliśmy coś o Hawajach!

» Hawajska zabawa na całego

O atrakcje dla nieco starszych mieszkańców miasta
zadbało Centrum Usług Socjalnych w Jedlinie-Zdroju.
Pod koniec czerwca przywitali
oni lato tematyczną zabawą z
okazji święta Kupały, by nieco
później oddać się rytmom tańca hula hula w iście hawajskim
klimacie o smaku zmrożonych

ananasów i kokosów. To był
tylko początek zaplanowanych wielu atrakcji, które jak
magnes przyciągały seniorów
przez ostatnie tygodnie. Finisz
tych działań przewidziano na
13 sierpnia podczas pikniku
miejskiego, organizowanego,
a jakże, oczywiście w klimatach
między innymi hawajskich.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

JEDLINA-ZDRÓJ

Zachęcamy wszystkich, by
tego dnia przyłączyli się do
wspólnej zabawy. Nie będziemy wymieniać wszystkich
atrakcji czekających na „imprezowiczów”, ale zdradzimy, że
będzie ich wiele. Czekają animacje, smaczny poczęstunek i
dobra muzyka od hip-hopu po
Red
współczesny pop.
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Fot. użyczone (UM Jaworzyna Śląska)

» Dzięki zamontowanym czujnikom nie tylko
w szkołach będą wiedzieć, jaka jest jakość
powietrza w Jaworzynie Śląskiej

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Czujniki prawdę powiedzą
Świetna wiadomość przed startem roku szkolnego. Doposażone zostaną placówki edukacyjne z Jaworzyny Śląskiej, by na bieżąco można było śledzić
jakość powietrza w okolicy.
Świetna sprawa! Szkoły
podstawowe z gminy Ja-

worzyna Śląska otrzymają
bezpłatne czujniki smogu i

tablice LED do wyświetlania
wyników pomiarów w ramach

projektu Edukacyjnej Sieci
Antysmogowej.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) to projekt

edukacyjno-informacyjny
realizowany przez NASK
we współpracy z Polskim
Alarmem Smogowym (PAS).
Dotychczas uczestniczyło
w nim ponad 500 szkół, a
teraz – w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego wiosną
tego roku naboru – dołączy
do niego 1,2 tys. kolejnych
placówek.
Dane zbierane przez czujniki
będą na bieżąco przesyłane do centralnego serwera i
uśredniane w 5-minutowych
okresach pomiarowych. W
pobliżu placówki aktualny
odczyt będzie widoczny dla
społeczności szkolnej i mieszkańców miejscowości dzięki
zainstalowanej na budynku
tablicy informacyjnej. Wyświetlać się na niej będzie aktualna
wartość stężenia pyłu PM2,5
na zewnątrz szkoły.
Edukacyjna Sieć Antysmogowa to projekt unikalny na
skalę europejską. Uczniowie
z 1,2 tys. szkół będą korzystać
z pomiarów jakości powietrza,
dzięki zainstalowanym na budynkach placówek czujnikom.
Będą również uczestniczyć w
zajęciach o smogu z wykorzystaniem cyfrowych materiałów, które będą udostępnione
szkołom za pośrednictwem
platformy e-learningowej eduESA. Na platformie nauczyciele znajdą scenariusze lekcji,
materiały szkoleniowe i filmy.
Otrzymają również zaproszenie na szkolenia i webinary.
Będzie się działo.
KaR

ŚWIDNICA

Zmarła szacowna
Krystyna Lasek
W wieku 75 lat zmarła Krystyna
Lasek. Była cenioną działaczką
społeczną, wieloletnią dyrektorką
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Świdnicy oraz współtwórczynią
Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
25 lipca o śmierci wspaniałej
Krystyny Lasek poinformowały nas
władze Świdnicy. Przypomnijmy, że
31 sierpnia 2018 roku Rada Miejska w Świdnicy nadała Krystynie
Lasek tytuł Zasłużony dla Miasta
Świdnicy. We wniosku o nadanie
tytułu czytamy: „W imieniu spo-

łeczności Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz zarządu Hospicjum
w Świdnicy składamy wniosek
o uhonorowanie pani Krystyny
Lasek tytułem Zasłużony Obywatel
Miasta Świdnicy za zaangażowanie, wkład pracy i podejmowane
inicjatywy na rzecz poszanowania i
ochrony praw oraz poprawy jakości
i godnego życia osób starszych, a
także za rekomendowanie kierunków funkcjonowania w zakresie
niedyskryminującego, spójnego i
skoordynowanego systemu działań
skierowanych na tworzenie prze-

strzeni publicznej przyjaznej osobom starszym. Pragniemy również
podkreślić trud i pracę w rozwój i
docenianie roli znaczenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zakresie działalności na rzecz rozwoju
intelektualnego, obywatelskiego
i społecznego osób starszych, pomocy w utrzymaniu aktywności
fizycznej i kształtowaniu zdrowego
stylu życia na emeryturze, a także
tworzenia warunków do integracji
seniorów oraz współpracy z młodym pokoleniem”.
KaR

» Była zasłużona dla miasta, dziś możemy ją tylko z tęsknotą wspominać

Fot. użyczone (archiwum prywatne)

W 2018 roku została wyróżniona tytułem Zasłużonej dla Miasta
Świdnicy. Dziś opłakujemy jej stratę...

STRZEGOM

Przyłącz się do zbiórki
Dokładnie 1 sierpnia tego roku ruszyła zbiórka
produktów dla społeczności Podhajca na Ukrainie, czyli mieszkańców miasta partnerskiego
Strzegomia z powiatu świdnickiego.

Władze miasta, z burmistrzem
Strzegomia Zbigniewem Suchytą
zwracają się z następującą, gorącą

prośbą: „Szanowni Państwo, w
ostatnich dniach z wizytą roboczą
był w Strzegomiu mer Podhajca.

Jest wielka potrzeba zbiórki
dla naszego miasta partnerskiego niżej wymienionych
produktów: mydełka, mokre
chusteczki higieniczne, płyny
i żele do mycia ciała, proszki do prania, szampony do
włosów, pasty do zębów,
pieluchomajtki dla osób dorosłych, karimaty, namioty
2-osobowe, pałatki przeciwdeszczowe, nowe bokserki,

skarpety, koszulki męskie.
Zaradzicie coś?”
Jak pomóc konkretnie?
W porozumieniu z Caritas
Diecezji Świdnickiej zbiórka
rozpoczęła się 1 sierpnia w
Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Strzegom przy ul.
Świdnickiej. Za wszelkie dobra z góry dziękujemy, nie
bądźmy obojętni na los braci.
KaR

Fot. KaR

» Takie opaski mogą uratować komuś życie

ŚWIDNICA

Bezpiecznie przede wszystkim
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” dotarł do Świdnicy. Ważna to sprawa,
ponieważ dotyczy bezpieczeństwa osób po 65 roku życia.
Program zakłada pomoc osobom
starszym, mieszkającym samotnie
bądź z osobami niebędącymi w stanie

zapewnić seniorom wystarczającej
opieki. W ramach wsparcia uczestnicy akcji otrzymują specjalne opaski

bezpieczeństwa. Opaska jest bardzo
prosta w obsłudze. Posiada tylko
jeden przycisk – guzik alarmowy.

W przypadku trudnej sytuacji lub
nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika zapewnia połączenie się ze stale
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gotowymi do interwencji ludźmi
– ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym lub pielęgniarką. W
zależności od sytuacji zapewnią oni
wsparcie emocjonalne przez telefon
lub poproszą o interwencję kogoś
z najbliższego otoczenia seniora
(rodzinę, sąsiadów, opiekunów), pracownika ośrodka pomocy społecznej
lub wezwą służby ratunkowe.
- Aż 87 osób korzysta już u nas
z „opieki na odległość”. Miasto
może objąć pomocą do 100 osób.
Zapraszam więc seniorów w wieku
65 lat i więcej, aby zgłaszali się do
programu – mówi Violetta Kalin,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdnicy.
Opaska jest bezpłatna! Wyposażona jest w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa, sygnał SOS, detektor upadku,
czujnik zdjęcia opaski, lokalizator
GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i
opiekunami oraz funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.
Dla waszej wygody podajemy
bezpośredni kontakt z pracownikiem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, Kaliną Pojasek
tel. 74/ 852 13 27 (wewnętrzny 75)
lub 602 621 710. Dzwoniąc pod te
numery dowiecie się dużo więcej.
KaR

ŻARÓW

Chcieli zaoszczędzić...
Przypominamy, że nielegalne podłączenie się do instalacji elektrycznej z pominięciem
urządzeń pomiarowych jest
przestępstwem zagrożonym
karą pozbawienia wolności
do 5 lat. I to nie jest wszystko... Na sprawcy takiej kradzieży ciąży także obowiązek
uiszczenia opłaty za nielegalny pobór energii, której
wysokość może wynieść od
kilku do kilkunastu tysięcy
złotych. Świdniccy policjanci zatrzymali na gorącym
uczynku kolejnych amatorów
darmowego prądu.

Funkcjonariusze świdnickiej
komendy wspólnie z pracownikami jednej z firm energetycznych przeprowadzili działania mające na celu ujawnienie nielegalnego poboru
energii elektrycznej. - Czynności podejmowane z przedstawicielami firmy energetycznej
sukcesywnie doprowadzają
do ujawniania kolejnych przestępstw. Tym razem realizując
własne ustalenia policjanci
wraz z pracownikami firmy
energetycznej „odwiedzili”
dwa mieszkania. Jedno na
terenie Świdnicy, drugie na

terenie gminy Żarów, gdzie
ujawnili nielegalne przyłącza
do instalacji elektrycznej z
pominięciem urządzeń pomiarowych – informuje oficer
prasowy KPP Świdnica, Magdalena Ząbek.
Tymi „sprytnymi” właścicielami mieszkań, którzy doprowadzili prąd do swoich
mieszkań okazali się 42-letni
mieszkaniec Świdnicy oraz
65-letni mieszkaniec gminy
Żarów. Grozi im za to kara
pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
KaR

» Pobór prądu „na lewo” to nie jest
dobry sposób na oszczędności...

Fot. użyczone (KPP w Świdnicy)

Czasy są ciężkie. Sposoby na oszczędności nie zawsze
okazują się być dobrym pomysłem. Kradniesz prąd? Spodziewaj się kłopotów.
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Fot. użyczone Świdnicki Portal Historyczny

» Panorama Strzegomia z połowy XVIII wieku. Strzałką zaznaczono klasztor benedyktynek

Zapomniana Małgorzata
Mówiąc o kobietach w średniowieczu przychodzą na myśl damy z panujących rodów
lub wybitne osobowości związane z chrześcijaństwem. Nic dziwnego, bo ich pozycja
społeczna sprawiła, że w źródłach zachowały się o nich różnego rodzaju informacje.
Niezwykle rzadkie są wypadki przetrwania wiedzy o kobietach nie należących do
nurtu dworskiego lub religijnego. Czy to oznacza, że w średniowieczu nie odgrywały
ważnej roli w życiu społecznym i publicznym? Że ich znaczenie sprowadzone było
tylko do funkcji rodzinnych?
Tak można by sądzić chociażby z analizy różnego rodzaju dokumentów, gdzie
kobieta w nich występująca,
określana jest najczęściej w
stosunku do jej roli zajmowanej wobec mężczyzny – a więc
jako żona, matka, wdowa lub
córka. Taki stereotyp w pewnym sensie utrwalony został
w „męskiej” historii świata.
Tymczasem życie kobiety, o
której traktuje niniejszy szkic,
zaburza ten pogląd. Jej pozycja społeczna i publiczna
dowodzi tego, że kobieta
na średniowiecznym Śląsku
mogła osiągnąć wyjątkową
pozycję, nie należąc do kręgów dworskich czy religijnych,
a więc nie będąc członkinią

rodu panującego, czy osobą
otoczoną kultem religijnym.

» Średniowieczna kancelaria

Świdnica ma niezwykłe
szczęście, że taka właśnie

osoba pojawia się na kartach
jej dziejów, chociaż dziś jest
zupełnie zapomniana. Małgorzata ze Strzegomia… Nasza
bohaterka pełniła niezwykle
ważną funkcję w życiu publicznym Świdnicy w II połowie XIV wieku. Była bowiem
miejską pisarką. Pełniąc ten
urząd należała tym samym do
elity władz miasta!
Osoby, które na przestrzeni
stuleci (aż do połowy XVIII
wieku) pełniły ten urząd, z
racji powierzonych jej funkcji
i realizowanych na zlecenie
rady miejskiej zadań, musiały posiadać gruntowne wykształcenie. Na pewno znać
biegle języki niemiecki oraz
łaciński i to zarówno w mowie

jak i w piśmie. Pisarz miejski
wraz ze swoimi pomocnikami
był odpowiedzialny za prowadzenie miejskiej kancelarii i
przygotowywanie wszelkiego
rodzaju dokumentów – od
protokołów z posiedzeń rady,
na których musieli być obecni,
przez redagowanie statutów dla cechów miejskich,
czy oficjalnych pism rady, po
sporządzanie testamentów i
wypisów z ksiąg miejskich –
ławniczych i podatkowych, a
także prowadzenie tych ostatnich. Pisarze sprawowali także
nadzór nad finansami rady.
Mnogość zadań, jakie mieli
realizować wymuszała na nich
wspomniane staranne wykształcenie, nierzadko zdobyte

na uniwersytetach. W Świdnicy, pierwszy odnotowany w
zachowanych źródłach pisarz
miejski – Walther (1279 r.)
był jednocześnie rektorem
tutejszej szkoły parafialnej, a
więc zapewne musiał zdobyć
wykształcenie na którymś z
uniwersytetów.
Pisarze miejscy powoływani byli przez radę miejską i
przez nią opłacani. Wprawdzie podobnie jak i sama rada
powinni być wybierani na to
stanowisko co roku, ale w
praktyce, znając doskonale
miejskie archiwa i posiadając
niezbędne doświadczenie
pełnili te funkcje nawet przez
kilkanaście lat, stanowiąc niejako czynnik spajający ciągłość
władzy rady miejskiej.
To przed radą pisarze składali przysięgę. Zachował się
tekst takiej roty z 1448 roku:
„Na urząd pisarza miejskiego,
na który zostałem przyjęty,
przysięgam Bogu w pierwszej
kolejności, mojemu łaskawemu panu, królowi Czech,
moim panom, radnym miejskim, wszystkim starszym
cechowym, następnie całej
gminie miejskiej, zarówno
biednym, jak i bogatym, że
będę wierny i posłuszny miastu Świdnicy, i chcę z całą
pilnością troszczyć się o to,
aby miastu działa się sprawiedliwość, gdy chodzi o
jego urbarze, podatki zwane
szosem, czynsze i renty, czy
zalegałyby one w mieście
czy też na wsi, czy byłyby
małe, czy też duże, żadnej nie
wyjąwszy, a w szczególności
przysięgam, iż nie zdradzę
rady miejskiej, ani nie wyjawię żadnej tajemnicy miejskiej, i nie zamierzam znać,
ani zasięgać żadnej rady, poza
plecami moich panów, lecz w
każdym czasie ujawnię działania ze szkodą dla miasta.

Pisarz miejski wraz ze
swoimi pomocnikami
był odpowiedzialny za
prowadzenie miejskiej
kancelarii i przygotowywanie wszelkiego
rodzaju dokumentów
I nie zaniedbam tego ani z miłości, ani za sprawą cierpienia,
ani z życzliwości, ani za sprawą darów, ani z przyjaźni, ani
z nienawiści, ani za sprawą
jakiejkolwiek innej ręki. A w
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» Strój strzegomskiej benedyktynki

tym niechaj dopomoże mi Bóg
i Święty Krzyż. Amen” [tłum.
Sobiesław Nowotny].
Pisarzami miejskimi nie mogli więc zostać ludzie przypadkowi, co dowodzi pośrednio
niepospolitych zalet umysłu
i charakteru Małgorzaty ze
Strzegomia. W czasach, kiedy
funkcje publiczne były rzadko obsadzane przez kobiety,
musiała Małgorzata posiadać
wyjątkowe wykształcenie, być
osobą mądrą i doświadczoną,
a przede wszystkim otoczoną
szacunkiem i poważaniem.

Małgorzata ze Strzegomia cieszyła się
wśród patrycjatu księstwa świdnicko-jaworskiego dużą popularnością i poważaniem
Niestety, niewiele wiemy o
jej życiu. Te informacje, które
zachowały się do naszych czasów, pochodzą z nielicznych
dokumentów. W kilku swoich pracach wspomina o niej
m.in. dr Jarosław Maliniak,
który ustalił nieco szczegółów
z jej życia na podstawie badanych dokumentów.
Nie znamy daty narodzin
Małgorzaty ze Strzegomia,
która w źródłach występuje
jako Statschreiberin Margaretha von der Stregon (tłum.
pisarz miejski Małgorzata ze
Strzegomia) lub Margaretha dy
alde Stadschreyberinne (tłum.
stary w znaczeniu – były pisarz
miejski Małgorzata). Z dużą
dozą prawdopodobieństwa
możemy stwierdzić, iż była
świdniczanką z urodzenia.
Jej ojcem był Hannos (Johan-

nes) Probisthayn (Probitshain),
mieszczanin, należący do grupy bogatego patrycjatu świdnickiego. Należał on w II połowie XIV wieku do ścisłej elity
miasta, przez kilkanaście lat
uczestnicząc w życiu publicznym Świdnicy. Pełnił między innymi funkcję ławnika miejskiego w latach: 1362, 1369/1370,
1372/1373 i 1378/1379, funkcję radnego miejskiego w latach: 1367/1368, 1370/1371,
1373/1374, 1376/1377 i
1380/1381. Być może także
sprawował raz funkcję burmistrza Świdnicy, chociaż nie jest
to pewne.
Dzięki badaniom prof. Małgorzaty Chorowskiej i prof.
Mateusza Golińskiego wiemy,
gdzie mieszkał Hannos Probisthayn z rodziną i gdzie mogła
urodzić się Małgorzata ze
Strzegomia. Ich dom wznosił
się w miejscu, gdzie dziś stoi
Kamienica pod Orłami (Rynek 32). Jako właściciel tego
domu Hannos wymieniony
jest w dokumencie z 1379
roku, będącym sąsiedzkim
porozumieniem z właścicielem
domu przy Rynku 31 Nickilem
Walkmanem, właścicielem
słodowni. Porozumienie to
dotyczyło wspólnego muru
oddzielającego obie posesje, przy którym obaj mogli
wznosić budynki, zapewne
gospodarcze. Nadto porozumienie określało wzajemne
obowiązki związane z odprowadzaniem wody ze słodowni
i z domów mieszkalnych i
ponoszenie kosztów na pół
związanych z oczyszczaniem
rur odprowadzających wodę.
Dzieciństwo Małgorzata ze
Strzegomia spędziła w klasz-
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torze benedyktynek w Strzegomiu. Nie wiemy, czy została
oddana do klasztoru na stałe,
czy tylko na wychowanie i
celem nauki. Jeżeli powodem
wysłania Małgorzaty do klasztoru była edukacja córki –
to najczęściej w klasztorach
dziewczynki z wyższych sfer,
bogatych rodów i dynastii
panujących mogły zdobyć
wykształcenie. Jest to dowód
na światły umysł jej ojca,
który pragnął córce zapewnić
najlepsze wychowanie i zdobycie możliwej do uzyskania
przez kobietę w tych czasach
wiedzy. Strzegomski klasztor
benedyktynek był stosunkowo nową fundacją, założoną
w 1307 roku przez księżną
Beatrycze brandenburską (akt
fundacyjny z 29 listopada).
Cieszyła się ona wśród patrycjatu księstwa świdnicko-jaworskiego dużą popularnością i poważaniem. Nie
wiemy, do kiedy Małgorzata
przebywała u benedyktynek,
pobierając nauki. Raczej nie
złożyła ślubów zakonnych,
być może poprzestając na nowicjacie, co umożliwiałoby jej
opuszczenie murów klasztoru.
Na pewno przebywała w nim
jeszcze w 1382 roku, kiedy
wymieniona jest w testamencie swojego ojca, który zapisał
jej 5 grzywien czynszu z domu
należącego do Hensila Petera
(Hensil Petirwycz) położonego
przy ul. Wysokiej (obecnie Kazimierza Pułaskiego). Zgodnie z
ówczesnymi zwyczajami po jej
śmierci zapis ten miał przypaść
w całości klasztorowi. Pobyt
Małgorzaty w klasztorze benedyktynek przyniósł jej przy-

domek „ze Strzegomia”, który
należy odnieść do miejsca
wychowania, a nie urodzenia.
Małgorzata ze Strzegomia
jako pisarka miejska wymieniona jest w kilku dokumentach,
dotyczących różnych transakcji.
W 1378/1379 wspomniany już
Hensil Petirwycz sprzedał jej
i jej siostrze Elze Grobelynne
1 grzywną czynszu na swoim
domu (za 10 grzywien). Z tego
samego roku pochodzi dokument sprzedaży 1 grzywny
czynszu na domu Hanemana
Phendera z ul. Kraszowickiej,
który miała otrzymać Margarite Jenczynne, a po niej nasza
Małgorzata ze Strzegomia,
która co ciekawe – określona
jest jako wdowa. Jeżeli rzeczywiście była mężatką, prawdopodobnie nie dochowała się
dzieci. Na mocy bowiem jej testamentu, wspomniane wcześniej 5 grzywien czynszu na
domu Hensil Petirwycza miała
dziedziczyć jej siostra Elze, a po
jej śmierci – jej dzieci.
Jako pisarka miejska Małgorzata ze Strzegomia wymieniona została w księdze
ławniczej Świdnicy w 1390
roku. Swój urząd sprawowała
najwyżej do 1397 roku, a więc
maksymalnie przez 7-8 lat,
bowiem od tego roku jako
pisarz miejski wymieniany jest
Martinus Yrwin.
Jak można wnioskować z
ustaleń dr Jarosława Maliniaka, zawartych w jego pracy
doktorskiej „Kancelaria miasta
Świdnicy w średniowieczu”
– Małgorzata ze Strzegomia
żyła przynajmniej do 1429
roku. W 1421 r. w związku z
zapłatą 1 grzywny przez Ha-

» Kamienica Rynek 32 w Świdnicy na przedwojennym zdjęciu.
Tu niegdyś znajdował się dom rodzinny Małgorzaty

nusa Clausnicza występuje już
jako stara, czy też raczej była
pisarka miejska: Margaretha
dy alde Stadschreyberinne.
Osiem lat później (1429) w
sprawie dotyczącej Jana Aptekarza określona została jako
„wierna i stara pisarka”. Tego
samego roku Kuncze Nebelschicz oświadczył, że Mikołaj
Stelin zgodził się zapłacić 11
wiardunków bez jednego
grosza w ciągu 14 dni starej
pisarce tj. Małgorzacie.
Pamięć o kobiecie pisarce
miejskiej musiała przetrwać

w świadomości świdniczan.
Już po jej śmierci ogród przed
Bramą Strzegomską (okolice
obecnych ulic Muzealnej i
Komunardów), który do niej
należał za życia, nazywany
był „ogrodem starej pisarki
miejskiej”.
Dziś o Margarethe von der
Stregon nikt już w mieście nie
pamięta. A szkoda, bo musiała być kobietą niezwykłą jak
na ówczesne czasy.
Andrzej Dobkiewicz
Świdnicki Portal Historyczny
www.historia-swidnica.pl

» Małgorzata ze Strzegomia była jedną z dwóch kobiet pełniących funkcję pisarek miejskich
na średniowiecznym Śląsku. Druga – Alusza, odnotowana jest w dokumentach Głogowa

gminny kogel-mogel

Mistrz świata już w domu
Gorąco było w ostatnich dniach. Temperatura wzrosła
jeszcze bardziej podczas wizyty mistrza świata w rzucie młotem Pawła Fajdka w rodzinnym Żarowie.

Fundacja świętuje
Fundacja MarsJaiTy u Małgorzaty z Tąpadłej w tym
roku świętuje 5 lat swojej owocnej działalności.

REKLAMA

kibicami. Przypomnijmy, Paweł Fajdek zdobył
piąty z rzędu złoty medal na lekkoatletycznych
mistrzostwach świata, tym razem w Eugene
(USA), z wynikiem 81,98 m. Srebrny medal
wywalczył Wojciech Nowicki, rzutem na
odległość 81,03 m. Pawłowi dziękujemy za
spotkanie i życzymy kolejnych sukcesów. On
zawsze pamięta, skąd się wywodzi!
KaR

terialną dla rodzin osób z
niepełnosprawnością.
– Jestem bardzo wdzięczna za współpracę z gminą
Marcinowice. Życzliwość i
realne wsparcie samorządu
są dla mnie bardzo ważne.
Wspólnie zrealizowaliśmy
wiele projektów dla dzieci i młodzieży. Cieszę się

ogromnie z państwa zaufania i tego, że myślimy
wspólnie o jak najlepszej
przyszłości naszych dzieci –
mówi Małgorzata Jakubów,
prezes Fundacji MarsJaiTy u
Małgorzaty.
Życzymy dalszej, tak
owocnej pracy!
KaR

Fot. użyczone (Fundacja MarsJaiTy u Małgorzaty)

Fot. użyczone (UM Żarów)

Dzięki działaniom fundacji zrealizowano wiele
wartościowych wydarzeń
i inicjatyw, m.in. spotkania
„Czytanie opowieści biblijnych w Tąpadłej”, 23 warsztaty dla dzieci i młodzieży, 6
wycieczek, bal karnawałowy
dla 50 dzieci i młodzieży,
2 ogniska, czy pomoc ma-

Najlepszy na świecie kulomiot został godnie przywitany w hali sportowej Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Wydarzenie rozpoczęło się od gratulacji i życzeń.
Dla Pawła Fajdka przygotowane zostały
również pamiątkowe tablice z odciśniętymi
dłońmi sportowca. A dla najmłodszych – smakołyki i kącik zabaw. Spotkanie zakończyło
składanie autografów i wspólne zdjęcia z
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Powiatówka z chodnikiem
Chodzenie poboczem, uciekanie przed autami, błoto...
To koniec, kolejna tzw. powiatówka doposażona zostaje w chodnik.
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Ważne promesy
Burmistrz Strzegomia odebrał niedawno promesy dotyczące dofinansowania kolejnych inwestycji w gminie.
Pieniądze spłyną do miasta w ramach Polskiego Ładu.
niem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek w wysokości ok. 3 mln zł.
- W tym momencie zostanie już tylko jedno
sołectwo – Godzieszówek, gdzie jest potrzeba budowy małej świetlicy wiejskiej i jedna
wieś, gdzie brakuje kanalizacji. To Stawiska.
Tu też już jest złożony stosowny wniosek. A
wsi mamy 22 – mówi burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta.
KaR

Nie jest to tanie wyzwanie... Koszt zadania
to prawie 472 tys. zł. Prace mają potrwać
jeszcze trochę, końca spodziewać możemy
się do połowy października tego roku.
W kosztach partycypować będzie gmina
Świdnica, która w tym roku, na mocy porozumienia z powiatem świdnickim, przekaże
na remont chodników na terenie gminy
KaR
kwotę 450 tys. zł.

REKLAMA

REKLAMA

Rozstrzygnięto właśnie przetarg na budowę chodnika znajdującego się przy drodze
powiatowej nr 2941 D w Pszennie. Długość
budowanego chodnika to 400 m. Zakres
prac obejmie: wykonanie koryta oraz profilowanie, wykonanie niezbędnego odwodnienia, ustawienie krawężników i obrzeży
betonowych, jak i wykonanie nawierzchni
chodników z kostki brukowej.

Fot. użyczone (UM Strzegom)

Fot. KaR

- Pierwsza promesa to środki na skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów
aktywności gospodarczej w Strzegomiu
oraz wsi Granica. Dofinansowanie wynosi
6,24 mln zł. Druga promesa dotyczy budowy sali sportowej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Olszanach. Kwota to 4,3
mln zł – donoszą pracownicy UM Strzegom.
Trzecia promesa to środki na budowę
świetlic wiejskich wraz z zagospodarowa-
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wrocławską gwiazdę z najpopularniejszą postacią naszego miasta
– Marią Teresą Oliwią Hochberg
von Pless, czyli Daisy, powstanie
prawdziwa petarda. Tymczasem
mamy do czynienia ze spektaklem
co najwyżej poprawnym. Już sam
tytuł sygnalizuje, że wybierając się
do teatru będziemy mogli obejrzeć
sceniczną (artystyczną) historię
mieszkanki Zamku Książ. I pod tym
względem się nie rozczarujemy.
Imiela chronologicznie przedstawia
najważniejsze wydarzenia z życia
księżnej. Widzimy jak arystokratka
kocha śpiewać i pobiera lekcje w
Paryżu, wychodzi za mąż za jednego
z najbogatszych Niemców – Hansa
Heinricha XV Hochberga, jak staje
się czterokrotnie matką i chowa
pierwsze dziecko (dziewczynkę), jak
wstępuje do Czerwonego Krzyża i
pomaga rannym w czasie I wojny
światowej itd.

Fot. użyczone (materiały prasowe)

» Aż dziw bierze, że do tej pory nie
powstało przedstawienie o Daisy

Jezus czy Daisy,
oto jest pytanie?
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zakończył mijający sezon dwoma spektaklami –
„Jezusem” w reżyserii duetu Olgi Ciężkowskiej i Jana Kantego-Zienko oraz premierą „Daisy” w reżyserii Konrada Imieli. Niestety rewelacji w Szaniawskim nie było.
W przypadku pierwszego ze spektakli młodzi reżyserzy wraz z autorem
tekstu – Mateuszem Górniakiem
zainteresowali się zjawiskiem małżeństwa w nawiązaniu do biblijnych
zapisów. Wydarzenia mają miejsce
podczas weselnego, ogrodowego
przyjęcia. Pomysł należy potraktować
jako dość oczywisty i bardzo często
wykorzystywany przez artystów.
Za to ich podejście do celebracji
małżeństwa może już wywołać zaskoczenie. Uczestnikami biesiady są
para narzeczonych oraz małżeństwo
z długoletnim stażem. Ci ostatni Jan
(Piotr Tokarz) i Maria (Irena Wójcik))
dzielą się z widzami niezbyt budującymi spostrzeżeniami na temat
życia. Szczególnie mężczyzna (tzw.
wszystkowiedzący) ma zaściankowe, tradycyjne poglądy. Jego żona
jest bardziej refleksyjna i skłonna
do różnego rodzaju rozważań. Na
drugim biegunie znajduje się para
filmowców (Irena Sierakowska i
Wojciech Marek Kozak). To ludzie

reprezentujący świat współczesny
z tzw. trawą w głowie. Ich byt to
pasmo beztroski. Mają tylko jeden
kłopot – niechcianą ciążę. Jest jeszcze dziewczyna (Angelika Cegielska),
którą można określić jako animatorkę, jednocześnie komentatorkę
imprezy. Raz jest uczestniczką wesela
i rozmawia z jego uczestnikami, a raz
staje się cząstką świata biblijnego.

Osią biografii jest stół biesiadny i półmisek, gdzie
naczynie zamiast drobiu
skrywa kolejne daty zwrotne aż do 1945 roku, kiedy
Daisy umiera
Z takiego zderzenia i pomieszania
ma wynikać, że chrześcijański kościół i politycy mają zbieżny interes,
aby zachować tradycyjną strukturę – małżeństwo i rodzicielstwo.
Spektakl został zrealizowany we
współpracy z Festiwalem Nowe Epi-

fanie. Ideą organizatora – Centrum
Myśli Jana Pawła II jest współczesne
poszukiwanie objawień Boga w
duchu „Listów do artystów” papieża
Polaka. Nie wiem, czy to tłumaczy
poczucie, że wydarzenia na scenie
toczą się nieporadnie i jakoś na
siłę. Jeszcze bardziej może irytować
nieumiejętność przekazania widzom
powodu dla którego powstał „Jezus”. Aktorzy niestety także nie
ratują przedsięwzięcia. Ich grę i
wykonanie piosenek można jedynie
uznać za przeciętne. Spośród nich
zdecydowanie najlepiej wypada
Angelika Cegielska (początkowy
monolog o przemianie wody w
wino przez Jezusa na weselu w
Kanie Galilejskiej).
Lepiej wypada drugi spektakl,
za który odpowiada Konrad Imiela. Skoro pada takie nazwisko to
warto przypomnieć, że autor tekstu
i twórca „Daisy” jest aktorem, reżyserem i – od wielu lat – dyrektorem
Teatru Muzycznego „Capitol” we

Wrocławiu. Można się zatem było
spodziewać, że gdy zestawimy

Chrześcijański kościół i
politycy mają zbieżny interes, aby zachować tradycyjną strukturę – małżeństwo i rodzicielstwo
Osią takiej biografii jest stół biesiadny i półmisek. Naczynie zamiast
drobiu skrywa kolejne daty zwrotne
aż do 1945 roku, kiedy Daisy umiera.
Aż dziw bierze, że do tej pory nie powstało takie przedstawienie. Można
zatem powiedzieć, że nareszcie.
Mało tego – „Daisy” jest już hitem.
Za każdym razem widownia jest
pełna. Pozostanie jednak niedosyt, że
spektakl Konrada Imieli jest zrealizowany tak tradycyjnie. Nie zastosował
ciekawych rozwiązań scenicznych, a
przede wszystkim ograniczył się do
faktów. Przez to spektakl jest płaski
i brak w nim świeżych refleksji czy
spostrzeżeń. Cóż, trudno i tak warto
spędzić ponad dwie godziny z niezwykłą wałbrzyszanką.

» Może irytować nieumiejętność przekazania
widzom powodu, dla którego powstał „Jezus”

Piotr Bogdański
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Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Z Mrągowa prosto do Świdnicy

Zapraszamy do Parku Centralnego na plenerową scenę Klubu Łaźnia, gdzie Świdnicki Ośrodek Kultury prezentuje lokalnych artystów. Ponownie będą czekać na was leżaki i dodatkowo bogate menu oraz niepowtarzalna
atmosfera pełna zieleni i sztuki. W czwartej odsłonie pojawią się stali goście mrągowskiego Pikniku Country.
Zespół „Ślad” pochodzi z Granitowego Serca Polski czyli ze Strzegomia. Jako „Ślad” występują od kilku lat, ale doświadczenie muzyczne mają dużo
większe. Grają przede wszystkim
autorskie kompozycje inspirowane
brzmieniem country i bluesa, co
słychać wyraźnie na wydanym w
2020 roku debiutanckim albumie.
Trzon zespołu tworzą bracia bliźniacy Rafał (śpiew, gitara, harmonijka)
i Andrzej Oryńczak (śpiew, gitara).
W Świdnicy usłyszycie ich już 13
sierpnia.
SCB, KaR

Dajcie się porwać tym dźwiękom

Prawdziwe święto muzyki romskiej. Będzie to III Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej „Romano Dzipen” w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
Festiwal rozpocznie się w piątek 12 sierpnia. Zaplanowano warsztaty
tańca cygańskiego prowadzone przez Urszulę Jarosiewicz, tancerkę,
choreografkę, instruktorkę tańca cygańskiego. W godzinach 16:00-19:00
odbędą się warsztaty śpiewu cygańskiego, które poprowadzi Angelo Ciureja. W godzinach 14:00-16:00 również odbędą się warsztaty o kulturze
romskiej z elementami treningu antydyskryminacyjnego, które poprowadzą Sylwia Maroń i Izabela Rakoczy. Zapisy na warsztaty pod numerem
telefonu 513-144-303. Gala Festiwalu odbędzie się 13 sierpnia w sobotę.
Start godzina 18:00. Gościem specjalnym będzie zwycięzca programu
telewizyjnego „Śpiewajmy razem” Jimmi Siwak. Na scenie wystąpią RADA
Bogusławska Rada Dance Art, Zespół Sara Czureja Bend, Król Cygańskiej
Gitary Eugeniusz Merstein
Kwiatkowski z Zespołem,
Cygański Zespół Angelo
Ciureja & Romano Drom,
Katjusza Kozubek, Urszula
Jarosiewicz, Cygański Zespół Gypsy Kings, Czerwona Kalina, Ronald Bilicki,
Niepubliczne Przedszkole
„Romano Drom Po Fedyr
Dzipen”.
Patronat nad Festiwalem objął prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej,
a festiwal został sfinansowany ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz miasta Wałbrzych.

Gwoździem po ekranie

W poszukiwaniu
zaginionego orgazmu
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Powodzenia Leo Grande” w reżyserii Sophie Hyde.
Film polecała (na festiwalu
Góry Literatury) sama Manuela Gretkowska. A takich referencji zlekceważyć nie sposób,
ponieważ trudno zarzucić
pisarce brak kompetencji w
relacjach damsko-męskich.
Obraz Sophie Hyde podejmuje temat długoletniego
braku satysfakcji seksualnej.
Bohaterką scenariusza Katy
Brant jest Nancy Stokes – kobieta po sześćdziesiątce, która
została wdową, a jej mąż nie
był znawcą sztuki ars amandi.
Po latach żałoby nabrała odwagi, aby nadrobić stracony

czas i wynajmuje młodego,
przystojnego mężczyznę...
Tytułowy Leo Grande miałby
pokazać jej prawdziwy świat
seksu. Emerytowana nauczycielka przygotowuje się do
tego profesjonalnie. Wypisuje
na kartce zestaw wymarzonych pozycji i scenariuszy
zachowań. Historia kontaktu
Nancy i Leo Grande zaczyna
się bez gry wstępnej. Mężczyzna przychodzi do pokoju
hotelowego, gdzie czeka na
niego spanikowana kochanka.
To początek ciągu zabawnych
sytuacji. Zabawnych, bo „Po-

wodzenia Leo Grande” jest
komedią.
Za fasadą śmiechu okazuje
się, że jest coś więcej. W łóżku
spotkały się dwie niebanalne osobowości. Nancy jest
emerytowaną nauczycielką
z jedynym i nie najlepszym
doświadczeniem seksualnym
– pruderyjnego męża. Za to
nie brakuje jej doświadczenia
życiowego. Choć do podjęcia
decyzji o złożeniu zamówienia
u sex workera potrzebowała
kilku miesięcy, potrafi mieć
dystans do siebie. Z kolei jej
wybranek to mężczyzna nie

tylko o imponującej budowie
ciała, ale również o nienagannych manierach. Swoje
zajęcie traktuje niczym pasję
i rodzaj misji. Jego pewna
siebie postawa i wyraźnie postawiona dla klientów granica
prywatności maskuje kłopoty
rodzinne. Szybko okazuje się,
że taka nietypowa para może
sporo sobie nawzajem dać.
„Powodzenia Leo Grande”
od pewnego momentu nabiera bardziej dramatycznego
charakteru. Na pewno jest to
jedna z mocniejszych stron
obrazu. Niestety – jednocze-

śnie jego słabość. Jakoś trudno
uwierzyć w prawdziwość Leo
Grande. Facet wypełniony
jest po brzegi wrażliwością,
czułością i empatią. Z drugiej strony, trzeba pamiętać,
że produkcja ma trafiać do
szerokiej publiczności. Myślę,
że reżyserce – Sophie Hyde –
udało się połączyć satysfakcję
widowni z opowiedzeniem o
ludzkich słabościach, niedoskonałościach, pragnieniach
i marzeniach. Nie byłoby takiej frajdy z oglądania, gdyby

nie udział Emmy Thompson.
Aktorka wyraźnie polubiła
swoją, trochę zagubioną, ale
odważną bohaterkę. Ciężar
partnerowania gwieździe takiego formatu udźwignął młody aktor – Daryl McCormack i
wypadł także bardzo dobrze.
Film bez wstydu można postawić na półce obok tytułów
o zbliżonej tematyce takich jak
„Sekretarka”, „Seks, kłamstwa i
kasety wideo” czy „Kochanek”.
Ocena 8/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Kolarskie święto

Jeśli chcecie spędzić czas aktywnie stając w szranki
na jednośladzie albo pokibicować obserwując sportowe emocje, wspaniałe zmagania w duchu fair-play,
spektakularne zwycięstwa i porażki, które motywują
do dalszych treningów, nie może was zabraknąć 7
sierpnia w Jaczkowie w gminie Czarny Bór. Stało
się już tradycją, że pierwsza niedziela sierpnia to
kolarskie zmagania na szosie. Wyścig wpisany jest
do kalendarza Dolnośląskiego Związku Kolarskiego,
ale Jaczków czeka również na amatorów, którzy chcą
spróbować swoich sił. Zawodnicy będą rywalizować
na trasach o puchar wójta gminy Czarny Bór w ramach XVII Festynu Sportu pod hasłem „Szukamy następców
naszych olimpijczyków”.
Oficjalne rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godz. 11:30. Start – jak zawsze – przy świetlicy wiejskiej o
godz. 11:45. Więcej informacji można uzyskać w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze pod nr tel. 74
84 50 242.
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Przyjmijcie ich do domu

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

AGRAFKA, nr ewidencyjny 74/21
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 02.07.2021

ATOS, nr ewidencyjny 155/21
Wiek: 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.09.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

TRYTKA, nr ewidencyjny 159/21
Wiek: ok. 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 10.09.2021

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

Robimy wszystko, co tylko można, żeby namówić was do adopcji czworonoga z naszego schroniska
dla zwierząt. Okazuje się, że w Wałbrzychu jest mnóstwo kotów i psów czekających na nowy dom.
Czy jesteście gotowi, by dać im jeszcze odrobinę radości i miłości? Jeśli tak, to nie zwlekajcie z
przyjęciem do siebie nowego domownika.
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Fot. użyczone (LOT AW)

» W Krzeszowie jest wiele zabytków wartych zobaczenia

Spacerujecie, poznajecie, zwiedzacie
W tych trzech słowach z powodzeniem można zawrzeć akcję „Odkrywaj lokalnie” organizowaną
przez LOT Aglomeracja Wałbrzyska. Bezpłatne wycieczki z przewodnikiem w lipcu cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem. Idziemy o zakład, że podobnie będzie też w sierpniu.

Co was czeka w drugim
miesiącu wakacji? Wyprawy do magicznego Zamku
w Roztoce, a także do śląskiego Davos, czyli Sokołowska. Odwiedzicie Świdnicę i
Wałbrzych, słowem poznacie
rynek z tradycjami i miasto
białego złota. Zawitacie do

uzdrowiskowego Szczawna-Zdroju, a w Zagórzu Śląskim
przekonacie się, co kryje się
pod hasłem mówiącym o
„jeziorze, którego nie było”.
Udacie się śladami Tischbeina
po Starym Książu i zwiedzicie
ponadto część naziemną Podziemnego Miasta Osówka.

» W Nowej Rudzie podczas spaceru nie sposób się nudzić

To wszystko w każdy kolejny
weekend, zaczynając od 6-7
sierpnia.
Nie ma co, LOT Aglomeracja
Wałbrzyska rozpieszcza turystów. Nie dość, że wyprawy,
które proponuje, są bezpłatne, to jeszcze obejmują one
najbardziej spektakularne

miejsca w całym regionie.
Dzięki nim poznacie różnorodność terenu, na którym
na co dzień żyjecie. I może
nawet nie doceniacie tego,
co macie na wyciągnięcie
ręki. W lipcu piechurzy dotarli
do wielu pięknych miejsc i
co tu dużo gadać, wszyscy

byli zachwyceni wyprawami
z przewodnikiem, opowiadającym w ciekawy sposób
o odwiedzanych zabytkach i
atrakcjach.
Dodajmy, że tegoroczne
wyprawy po Aglomeracji Wałbrzyskiej zostały dofinansowane ze środków Samorządu

Województwa Dolnośląskiego. Łącznie w ciągu dwóch
miesięcy odbędzie się 18 spacerów, trwających nie dłużej
niż 3 godziny. Odbywają się
w przestrzeni otwartej i nie
obejmują wstępów do biletowanych atrakcji turystycznych.

» Mury obronne w Świebodzicach to obowiązkowy punkt każdej wycieczki

Red
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Okiem gracza

Kolejna gwiezdna przygoda

Prawnik radzi
Jak zakończyć obowiązywanie umowy? Tłumaczy prawnik Adam Daraż.
Dla większość umów uregulowanych w przepisach prawa
ustawodawca wskazuje okresy
wypowiedzenia. O ile przepis
nie stanowi inaczej okresy te
mogą być zmieniane przez
strony. W umowach nieuregulowanych w ustawach (tzw.
umowy nienazwane) strony
mogą dowolnie określać termin ich wypowiedzenia, o ile
umowa została zawarta na
czas nieokreślony. W przypadku natomiast umów zawartych
na czas określony przeważający jest pogląd, zgodnie z
którym umowy te mogą zostać
wypowiedziane tylko w przy-

padku zaistnienia okoliczności
opisanych w treści umowy, a
okoliczności te powinny być
dla stron istotne. Przyjmuje
się za generalny zakaz wypowiadania umów okresowych
w każdym czasie i z jakiejkolwiek przyczyny. Jako ważne
przyczyny można na przykład
podać: naruszenie wskazanych
w treści klauzuli postanowień
umownych, opóźnienie w wykonaniu określonych zadań,
bądź płatności, naruszenie
klauzuli poufności, naruszenie
zakazu konkurencji, a także
wyrządzenie drugiej stronie
umowy znacznej szkody.

Wszystko zaczęło się w
1996 roku, kiedy to pierwsza
gra, zatytułowana po prostu
Star Ocean, wyszła na konsolę
Super Famicom. W późniejszych latach, wraz z drugim
tytułem, Star Ocean: The Second Story, otrzymała remake
na PSP, a niedawno również
na PS4. Obie gry, zwłaszcza ta
druga, odniosły duży sukces.
Oprócz tego powstały
jeszcze 4 gry wydane na

różne konsole, w tym jedna dostępna również na
komputer (Star Ocean: The
Last Hope), a także jedna na
telefon (Star Ocean: Anamnesis, niestety już niedziałająca).
Każda gra prezentuje innych
protagonistów i antagonistów,
rzadko się zdarza, by któraś
postać pojawiała się w więcej
niż jednej odsłonie. Wszystkie jednak łączy miksowanie

fantastyki z science-fiction, co
tworzy interesującą mieszankę.
Wszystkie z nich należą również
do gatunku RPG, a ściślej JRPG.

Przykłady kodeksowych terminów wypowiadania umów:
umowę zlecenia można wypowiedzieć w każdym czasie
powstać może jednakże odpowiedzialność odszkodowawcza względem drugiej strony
umowy (art. 746 k.c.), umowa
agencyjna zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na miesiąc naprzód w
pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku
oraz na trzy miesiące naprzód
w trzecim i następnych latach
trwania umowy. Ustawowe
terminy wypowiedzenia nie
mogą być skracane (przypadki
szczególne art. 7642c.), umowę składu zawartą na czas
nieoznaczony przedsiębiorca
może wypowiedzieć listem
poleconym z zachowaniem
terminu miesięcznego, jednakże nie wcześniej niż po
upływie 2 miesięcy od złożenia

rzeczy (przypadki szczególne
art. 8595c.).
Odstąpienie od umowy jest
formą jej kwalifikowanego
rozwiązania, skutkuje ono
bowiem unicestwieniem węzła obligacyjnego z chwilą
dotarcia oświadczenia o odstąpieniu do drugiej strony
umowy. Odstąpienie występuje w dwóch formach: po
pierwsze – z mocą wsteczną
(tzw. ex tunc) przyjmuje się
fikcję prawną, że umowa nigdy nie została zawarta, po
drugie – z mocą od momentu
złożenia oświadczenia (tzw.
ex nunc) przyjmuje się, że
umowa wygasła z chwilą odstąpienia oraz obowiązywała
do tego momentu.
Podobnie, jak w przypadku
wypowiedzenia, możliwość
odstąpienia wynika bądź
wprost z przepisów Kodeksu
cywilnego, bądź też można

ją zastrzec wprost w treści
umowy stron. Kodeks cywilny przewiduje następujące
przypadki, gdy strona może
odstąpić od umowy (nawet,
gdy prawo takie nie wynika z
jej treści): jeżeli jedna ze stron
dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy,
druga strona może wyznaczyć
jej odpowiedni dodatkowy
termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego
terminu będzie uprawniona
do odstąpienia od umowy po
upływie tego terminu strona
może odstąpić od umowy;
jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe
wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność
strona zobowiązana (np. zawiniona utrata uprawnień do
wykonania danej czynności,
zła organizacja przedsięwzię-

UWAGA KONKURS

Pokażcie nam choćby jedną osobę, która nie lubi naleśników. Dobra,
może ktoś by się znalazł, ale na pewno większość z was przepada za
tą potrawą. Podawana z rozmaitymi dodatkami, na słodko i na słono.
Pysznych, cieniutkich „placuszków” jak u mamy lub u babci, skosztujecie w Fabryce Naleśników i Pierogów, małej knajpce położonej na
Piaskowej Górze przy ul. Obrońców Westerplatte. Warto tam zajrzeć.
Także z tego powodu, że dzięki nam, zjecie tam nieco taniej. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej zabawie i poprawnie odpowiecie
na pytanie konkursowe. Zobaczcie zdjęcie obok. Gdzie w Wałbrzychu
znajdziecie taką roślinność?
Dobrą odpowiedź wpiszcie do kuponu, a następnie pokażcie go
w lokalu przed złożeniem zamówienia. Za wybranego naleśnika
zapłacicie 2 zł mniej. Na lubiących dobrze zjeść oraz posiadaczy
kuponów z naszej gazety w Fabryce Naleśników i Pierogów w
Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (3 sierpnia) do piątku
(5 sierpnia). Regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie pod
adresem www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu i otrzymacie
na wynos

SKN

CHALLENGER

Czego więc możemy się
spodziewać w najnowszej odsłonie tej serii?
Jeszcze nie wiadomo.
Jedyne co jest znane, to
data wydania, planowana na 27 października
tego roku. Ale jedno jest
pewne, tej jesieni czeka nas kolejna kosmiczna pr zygoda, której nie
można przegapić.
„Ratchet” SKN Challenger

cia, itp.),
druga strona może,
według
swego
wyboru,
albo żądać
naprawienia
szkody
wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy
odstąpić.
Nadto, w umowie strony
mogą zawrzeć klauzulę o
odstąpieniu wskazując konkretne przypadki, w których
są one uprawnione do odstąpienia.
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:
Red
kancelaria@daraz.pl.

KUPON
Gdzie w Wałbrzychu znajdziecie taką
roślinność?

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

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

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

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.square-enix-games.com)

Firma Square Enix, znana m.in. z serii Final Fantasy, Kingdom Hearts i Dragon Quest, postanowiła
stworzyć jeszcze jedną grę z nieco mniej znanej, ale również bardzo interesującej franczyzy. Star
Ocean: The Divine Force to najnowsza odsłona japońskiej serii gier łączącej w sobie elementy fantastyki i sci-fi.
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Fot. Tomasz Czeleń

» Janovicky, droga w stronę granicy z Polską w Głuszycy Górnej

Rower jest OK

Czechy dobre na rowery
Położenie Wałbrzycha blisko granicy z Czechami pozwala na rowerowe wycieczki u naszych południowych sąsiadów. Kraj ten jest na to przygotowany i dla rowerzystów proponuje naprawdę fajne trasy.
Na rowerowe wypady do
Czech spokojnie wystarczy
jeden dzień. Nawet bez większego wysiłku. Wszytko jak
zawsze zależy tylko od tego
jak sami zaplanujemy sobie
trasę. Na początek i to całą
rodziną całkiem spokojnie i
bez logistycznych problemów
możemy wybrać się na międzynarodową wyprawę. Z
Głuszycy Górnej do Janovicek.
Na obiad lub dobry deser.

UWAGA

Czeskie letnisko lub jak
kto woli zimowisko, bo ta
pierwsza miejscowość zaraz
za turystycznym przejściem
granicznym za Głuszycą Górną,
jest niewielką wsią żyjącą z
turystyki. Wyciągi narciarskie,
szlaki piesze, rowerowe, narciarskie, ale również gospody i
miejsca noclegowe w pięknych
okolicznościach przyrody (i
widoki) sprawiają że wybrać
się tu na krótką wycieczkę

naprawdę warto. Dłużej też
fajnie. Zjazd asfaltem do Olivetina, skąd przez Mezimesti
można dostać się do Viznova,
by drogą rowerową dojechać
do Nowego Siodła i przez Mieroszów, Różaną, Kochanów,
Grzędy, Borówno, Witków,
Jaczków i Stare Bogaczowice wrócić do Wałbrzycha. To
bardzo przyjemna trasa dobra
dla gravela na około 70 km.
Będziecie zachwyceni miło

KONKURS

Nieważne czy wróciliście właśnie z wakacji i wraz ze znajomymi chcecie
wyjść do knajpy, żeby podzielić się wrażeniami, czy niedługo wyjeżdżacie
na urlop i zamierzacie tuż przed wylotem dać sobie „na luz” jedząc obiad
w miłym lokalu, każda okazja jest dobra, żeby wybrać się do przytulnej
restauracji. W której nie tylko dobrze zjecie, ale też nie zapłacicie fortuny.
My proponujemy świdnicką Restaurację Kryształową z dużym wyborem
dań, robionych ze świeżych produktów. Co więcej, jeśli weźmiecie udział w
naszej cyklicznej zabawie i poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe,
za wybraną potrawę z menu wydacie aż o 15 proc. mniej. Trzeba tylko
znać odpowiedź. Zerknijcie na zdjęcie obok. Do jakiego zamku prowadzi
ta brama?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu, a ten pokażcie w lokalu przy
składaniu zamówienia. Tylko wówczas 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 (3 sierpnia) do piątku
(5 sierpnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos jak i zjecie
na miejscu.

spędzonym czasem na polsko-czeskiej trasie. Bardziej zaawansowani mogą wycieczkę
wydłużyć o Łączną, Chełmsko
Śląskie i Krzeszów. Polecam
również szosę, ale z Głuszycy
na stronę czeską raczej kolarzówką nie przejedziecie.
Polsko-czeską wyprawę z
Janovicek polecam też szlakiem rowerowym nr 4002
do Bozanova i przez granicę do Radkowa, a tam jest

gdzie odpocząć i nabrać sił
przed powrotem. Wycieczkę
możecie skrócić z Otovic do
Tłumaczowa. Jeśli wydaje
się, że wyprawa do Radkowa
to z Głuszycy Górnej nieco za
daleko, to pewnie zdziwi was,
że to ledwie około 25 km. Idealnie dla górali i gravelowców.
Warto wiedzieć, że za naszą
południową granicą szlaki
rowerowe nie oznacza się kolorami, a wzorem standardów

europejskich numeruje się
na pomarańczowych tabliczkach. Wzorem oznakowania
drogowego numery do 99 to
szlaki o znaczeniu krajowym,
trzycyfrowe to regionalne,
a czterocyfrowe to lokalne.
Gęste są drogowskazy wskazujące kierunek szlaku.
Jeśli interesują was singletracki, to na największą uwagę
zasługują te chyba najbardziej znane. Nowe Mesto pod
Smrekiem może być dobrym
pretekstem na wycieczkę w
Góry Izerskie. Idealne na rower
po polskiej i czeskiej stronie.
Myślicie o wielodniowej wyprawie rowerowej przez Czechy? Koniecznie wybierzcie się
wzdłuż Łaby. Ze Spindlerovego
Mlyna wzdłuż rzeki warto pojechać aż do… niemieckiego
Drezna. Nie będziecie zawiedzeni czeskimi wycieczkami.
Tomasz Czeleń

KUPON
Do jakiego zamku prowadzi ta
brama?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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dzy innymi przedwczesnemu
starzeniu się skóry.
Przy doborze kosmetyków
ochronnych warto zwrócić
uwagę na zawarte w nich
składniki i zerknąć, czy nie
mamy na któryś z nich uczulenia. „Konserwacja” przed
wyjściem jest bardzo ważna,
ale musimy też pamiętać o
odpowiedniej pielęgnacji po
powrocie do domu. Pamiętajmy, że po kąpielach słonecznych skóra jest przesuszona,
często zaczerwieniona.

Odpowiednie oczyszczenie cery to podstawa, a nawilżające
maski wspomogą regenerację po podrażnieniach

Pielęgnacja skóry latem…
...powinna być przemyślana i odpowiednio dobrana. Podczas wakacyjnego wypoczynku nad jeziorem czy nawet leżakując na działce jesteśmy narażeni na zwiększone promieniowanie UV. Ponadto wakacyjne słońce potrafi nieźle dopiec nawet
podczas zwykłego spaceru.
Około 20-30 minut przed
wyjściem z domu należy nałożyć kosmetyki z filtrem, aby
uniknąć poparzeń słonecznych. Jeśli przebywamy nad

morzem czy jeziorem, należy
pamiętać o kolejnej aplikacji
po kąpieli. Dostępne są różne formy środków ochrony
przeciwsłonecznej. Zdecydo-

wanie polecam spray, który
jest bardzo wygodną formą,
zwłaszcza gdy na przykład
musimy dogonić... dziecko
na plaży.

Jednak nie tylko kremy posiadają SPF, coraz częściej
możemy to oznaczenie spotkać np. na podkładach. Pamiętajmy, że jesteśmy nara-

żeni na promieniowanie nie
tylko latem, choć wtedy jest
ono największe. Kosmetyki
ochronne warto stosować
cały rok. Zapobiega to mię-

Odpowiednie oczyszczenie
cery to podstawa, a nawilżające maski wspomogą regenerację po podrażnieniach.
Szukajmy w produktach do
pielęgnacji domowej składników takich jak kwas hialuronowy czy pantenol.
Dodatkowo poza kosmetykami nie zapominajcie o noszeniu czapek lub kapeluszy.
W upalny i słoneczny dzień
nakrycie głowy to podstawa.
Do tego przewiewne ubranie
np. z lnu, butelka wody do
plecaka i można wyjść podbijać świat.
Pamiętajcie, że jeśli macie problem z doprowadzeniem skóry „do porządku”
lub dobraniem odpowiedniej
pielęgnacji, zawsze możecie
zgłosić się do gabinetu. Kosmetolog oceni stan skóry i
pomoże dobrać odpowiednią
pielęgnację.
Barbara Krause-Maniowska

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Kosmetyki ochronne warto stosować cały rok
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Jak bomba witaminowa
Często jest określane mianem „króla owoców”, ze względu na właściwości prozdrowotne, które zawdzięcza związkom przeciwutleniającym. Mowa o mango, korzystnie wpływającym na organizm owocu, na który niektórzy muszą jednak...
uważać.
Mango jest dobrym źródłem witamin (A, C, E, z grupy
B), składników mineralnych,
węglowodanów, błonnika i
pektyn, aminokwasów, garbników, kwasów organicznych
(kwas, jabłkowy, cytrynowy),
kwasów tłuszczowych (kwas
stearynowy, palmitynowy, linolowy, oleinowy) oraz barwników (karotenoidy, chlorofil)
i związków lotnych. Owoc
ten zawiera także enzymy z
grupy amylaz, dzięki którym
w miarę dojrzewania, staje

się słodszy. Wartość energetyczna mango wynosi ok. 70
kcal/100 g części jadalnych.
Jedna sztuka owocu o wadze
250 g dostarczy nam zatem
blisko 175 kcal. Charakteryzuje się średnim indeksem
glikemicznym (IG) to ok. 50.
Dojrzałe mango może mieć
60, zaś niedojrzałe 40.
W miarę dojrzewania owoców zachodzi w nich szereg
zmian fizjologicznych, biochemicznych i strukturalnych,
istotnie wpływających na

Składniki odżywcze w 100 g
części jadalnej mango

zawartość składników odżywczych i fitochemicznych,
które powodują zmiękczenie
owocu, zmianę zabarwienia skórki oraz modyfikację
zapachu, smaku i zdolności
antyoksydacyjnej. Podczas
dojrzewania wzrasta głównie
zawartość kwasów tłuszczowych (omega-3, omega-6),
skrobi, pektyn i cukrów, zaś
zmniejsza się zawartość aminokwasów i kwasów organicznych. Owoce mango są
nietrwałe, nie mogą być długo
składowane. Najlepiej szybko
je zjeść lub wykorzystać do
produkcji różnego rodzaju
przetworów (pulpy, przeciery,
kiszonki).
Jakich korzyści zdrowotnych
można spodziewać się po
włączeniu mango do diety?
Okazuje się, że bardzo wielu,
co zostało udowodnione naukowo. A oto jak korzystnie
wpływają na nasz organizm

składniki zawarte w mango.
Błonnik reguluje pracę jelit, zapobiegając zaparciom.
Enzymy wspomagają trawienie. Witamina C pomaga w produkcji kolagenu i
ułatwia wchłanianie żelaza.
Duża zawartość witaminy A
korzystnie wpływa na skórę i
wzrok. Antyoksydanty niwelują wolne rodniki, zapobiegając

powstawaniu nowotworów i
spowalniając procesy starzenia. Potas regulując gospodarkę wodno-elektrolitową
wspiera serce i kontroluje
ciśnienie krwi. Witamina B6
kontroluje poziom homocysteiny we krwi, zmniejszając
ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz wywiera
pozytywny wpływ na układ

nerwowy. Dzięki dużej zawartości garbników, ekstrakty z
mango wchodzą w skład wielu środków ściągających oraz
wspomagających w leczeniu
zapalenia błon śluzowych.
Chociaż mango jest wartościowym owocem, nie każdy
może je spożywać. Szczególną
ostrożność powinny zachować osoby przyjmujące leki
przeciwzakrzepowe. Substancje zawarte w owocu mogą
wchodzić z nimi w interakcje.
U alergików może wystąpić
reakcja alergiczna, mango zawiera także duże ilości cukrów
prostych, dlatego ostrożność
powinni zachować diabetycy.
Marta Kowalska, Departament Jakości
Bio Planet S.A.
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl
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Poziomo:
2 - rodzaj zamszu
3 - pionowe lub ukośne pęknięcie
mas skalnych i przesunięcie się ich
względem siebie
6 - rozpoczęcie biegu przed sygnałem
startera
7 - pieszczotliwie małe dziecko
10 - zewnętrzna warstwa skóry
12 - wzajemna niechęć lub wrogość,
wynikająca ze sprzeczności interesów
13 - potocznie mężczyzna łatwo
dający się oszukać
14 - środek chwastobójczy
17 - bylina o jadalnych jagodach i
grubym korzeniu, przypominającym
postać ludzką
18 - struna łącząca końce łuku lub
kuszy
Pionowo:
1 - substancja o przenikliwym
zapachu, ulatniająca się szybko w
temperaturze pokojowej
4 - forma aparatu ortopedycznego,
ograniczającego ruch w stawie
5 - tritlenek diarsenu, śmiertelna
trucizna
8 - sanki sportowe z kierownicą i
hamulcem
9 - środek piorący, myjący lub
czyszczący
11 - dotykanie ciała w miejscach
wrażliwych, pobudzające do śmiechu
15 - instrument muzyczny szarpany,
o sześciu lub siedmiu strunach
16 - mały nóż chirurgiczny o
obosiecznym ostrzu

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - trawnik ozdobiony krzewami i kwiatami – gazon
9 - osoba nierozróżniająca
kolorów – daltonista
10 - ochraniacz nakładany
na palec podczas szycia –
naparstek
11 - gwałtowne zgniecenie naczynia próżniowego na skutek ciśnienia
powietr za z zewnątr z implozja
13 - człowiek obdarzony
nieograniczoną mocą twórczą i wielką wyobraźnią
- demiurg
14 - przechwalanie lub popisywanie się swoją odwagą
– fanfaronada
15 - minerał będący jedną z
najbogatszych rud żelaza hematyt
17 - dawniej w Polsce nauczyciel szkoły parafialnej
– bakałarz

18 - pięciokąt foremny w
kształcie gwiazdy – pentagram
Pionowo:
1 - szybki taniec towarzyski
pochodzenia brazylijskiego
– samba
2 - upoważnienie do pełnienia
jakiegoś urzędu udzielane
przez wyborców – mandat
4 - górne, stale rosnące siekacze słoni – ciosy
5 - część pleców po obu stronach kręgosłupa, między żebrami a miednicą – lędźwie
6 - dział medycyny zajmujący
się chorobami serca i układu
krążenia – kardiologia
7 - dawny zbrojny oddział
tatarski - czambuł
8 - wydobywanie bogactw
naturalnych - eksploatacja
12 - potoczne określenie zabytkowych przedmiotów sztuki dawnej – antyki
16 - rodzaj tuszu do rzęs –
maskara
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.),
z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Miejską w Szczawnie-Zdroju uchwały nr XLI/89/21
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, w granicach
terenu działki o numerze ewidencyjnym 471 obręb Szczawno-Zdrój 1 przy ul. Klonowej 4 w
Szczawnie-Zdroju.
Jednocześnie zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy
Miejskiej Szczawo-Zdrój dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej na podstawie w/w uchwały.

Jednocześnie informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Szczawnie – Zdroju pod adresem: http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/?id=125569
oraz na stronie internetowej Gminy: https://www.szczawno-zdroj.pl/ a także w Urzędzie Miejskim
w Szczawnie–Zdroju, ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój.
Burmistrz Szczawna-Zdroju

OGŁOSZENIE

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu
ochrony środowiska w terminie do 31 sierpnia 2022 r.:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju, ul. T. Kościuszki 17, 58–310
Szczawno- Zdrój, lub:
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, na adres: ek.wir@szczawno-zdroj.pl , lub:
3) osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17,
58-310 Szczawno-Zdrój, w pokoju nr 36, w godzinach pracy Urzędu.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
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» Jana Malesy i Kamila Zywerta nie zobaczymy
w przyszłym sezonie w barwach Górnika

Nadszedł czas pożegnań
Koszykarski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych przechodzi rewolucję kadrową. Przed nowym sezonem w składzie doszło do sporych zmian. Przyjrzyjmy
się zawodnikom, którzy pożegnali się z klubem.

Pierwszą, wyraźną zmianą w
zespole wicemistrza Suzuki 1 Ligi
była… nazwa, do której dołączył
Zamek Książ. Flagowa atrakcja tury-

styczna miasta od kilku lat wspiera
wałbrzyski basket. Teraz, gdzieś w
komnatach warowni, postanowiono
o zwiększeniu przepływu finanso-

wego w kierunku mającego ambitne plany zespołu. Oficjalna nazwa
klubu w ten sposób znacznie się
wydłużyła, co purystom językowym

Lekkoatleci nie dają
o sobie zapomnieć

nie przypadło do gustu. Nie od dziś
jednak wiadomo, że sport na wysokim poziomie wymaga znaczących
środków, a odebranie ich wiąże się

z pewnymi poświęceniami czy też
ustępstwami.
W rozgrywkach 2022/23 ekipę
biało-niebieskich ponownie poprowadzi Marcin Radomski, wracając
do klubu po 3 latach i zastępując na
stanowisku Łukasza Grudniewskiego. W nowym sezonie w Górniku
nie zobaczymy w akcji pierwszego
rozgrywającego, czyli Kamila Zywerta. Czołowy defensor Suzuki
1 ligi przeniósł się do lokalnego
rywala, czyli do WKK Wrocław. Nie
przedłużono także współpracy z
rzucającym Krzysztofem Jakóbczykiem, którego zasmuconą, zalaną
łzami twarz po przegranym finale
ligi z Rawlplugiem Sokołem Łańcut
wciąż widzimy przed oczami. Spore
wyzwanie czeka za to Jana Malesę,
zamieniającego Dolny Śląsk na Trójmiasto, a konkretnie na ekstraklasowy Trefl Sopot. W składzie zabraknie
również Huberta Pabiana, czyli
skrzydłowego wybranego do najlepszej piątki sezonu. 33-latek nowych wyzwań poszuka w Weegree
AZS Politechnice Opolskiej. Po 3
latach z Wałbrzychem pożegnał się
Damian Cechniak. Środkowy wrócił w rodzinne strony, podpisując
kontrakt z pierwszoligowym beniaminkiem, czyli z Polonią Warszawa.
Raczej w biało-niebieskich barwach
nie zobaczymy też Marcina Dymały.
Tyle na razie w kwestii kadrowych
ubytków w Górniku. W tekście obok
więcej o nowych twarzach!
Dominik Hołda

» Płotkarka Maja Olszak nie przestaje zadziwiać

Alicja Gnyp z brązowym medalem MP U-18, które odbyły się w
Bielsku-Białej. Zawodniczka trenera
Franciszka Karpińskiego w swojej
trzeciej próbie posłała dysk na odległość 39,22 m i zapewniła sobie
brązowy medal. Na siódmej lokacie
uplasowała się z kolei Martyna
Sterenga, startująca w skoku w dal.
Bez krążka tym razem z imprezy
mistrzowskiej wróciła Amelia Kielar.
Płotkarka biało-niebieskich, młodzieżowa reprezentantka Polski i jedna z
faworytek do walki o złoto, popełniła

falstart, co wykluczyło ją z rywalizacji
o czołowe lokaty. Jesteśmy jednak
pewni, że wywodząca się z Jedliny-Zdroju sportsmenka jeszcze nieraz
nas zaskoczy. Na czwartym miejscu
zawody ukończył z kolei Kacper Kuczaj. Kulomiot Górnika, podobnie jak
Kielar, jeszcze niedawno występował
z orzełkiem na piersi w mistrzostwach Europy w Jerozolimie. Tym
razem zanotował 15,75 m, a do brązowego krążka zabrakło jedynie 16
cm! 16-latek rzucał także dyskiem,
zajmując jedenastą pozycję. Dla

wspomnianego duetu Kielar-Kuczaj
to nie koniec występów w biało-czerwonych barwach. Płotkarka i
kulomiot pojawili się w kadrze na
XVI Olimpijskim Festiwalu Młodzieży
Europy, który miał miejsce w Bańskiej
Bystrzycy na Słowacji. Dostrzeżenie
przez Polski Komitet Olimpijski to
wielka sprawa dla naszych młodych
sportowców i kolejna szansa na
rozwijanie skrzydeł.
Świetnie w międzynarodowym
meczu lekkoatletycznym Czech,
Węgier, Słowenii, Słowacji i Polski

Fot. użyczone (LKS Górnik Wałbrzych)

Coraz więcej w WieszCo możecie przeczytać o poczynaniach lekkoatletów LKS-u Górnika Wałbrzych. Nie może być inaczej, bo ci
wciąż są widoczni w młodzieżowych mistrzostwach Polski, a do
tego pokazują się w Europie.

U-20 w Mariborze zaprezentowała
się Maja Olszak. Biegająca na 100
m przez płotki zawodniczka Górnika
zajęła trzecie miejsce, bijąc rekord
życiowy z czasem 13,98 s! To bardzo

dobry rezultat, bo pochodząca z
Kamiennej Góry atletka ma dopiero
18 lat i debiutuje w nowej, wyższej
kategorii wiekowej.
Dominik Hołda
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» Piotr Niedźwiedzki, czyli największa siła Górnika pod koszem w sezonie 2022/2023

Nowe otwarcie pod koszem
Zapomnijcie o sezonie 2021/22. Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych przystąpi
do kolejnych zmagań odmieniony. Przy ul. Wysockiego udało się zakontraktować
kilka głośnych nazwisk, co nakazuje czekać z utęsknieniem na początek rozgrywek!

Wrzawa, głośny doping,
donośne okrzyki kibiców.
To gorąca sceneria z lutego
2016 roku, gdy Górnicy walczyli we własnym obiekcie o
awans do najlepszej ósemki
mistrzostw Polski U-20. Trefl
Sopot okazał się wtedy mocniejszy, zwyciężył 79:53, a 21
„oczek” dla gości zanotował
pewien wywodzący się z
Elbląga rzucający. Górnik
mu leżał, co udowodnił w
ostatnim sezonie, gdy jako
zawodnik Dzików Warszawa
zapisał w Aqua-Zdroju na
swoim koncie 20 punktów.
Mowa o Bartoszu Majewskim, który biało-niebieskich
już nie ukąsi, bo to właśnie w
Wałbrzychu będzie kontynuował swoją karierę. 25-letni
strzelec ma za sobą bardzo
dobry czas, a w roli egzeku-

tora pod Chełmcem zastąpi
Krzysztofa Jakóbczyka.
Sporo punktów dla Górnika zdobywał Jakóbczyk, ale
jeszcze więcej Hubert Pabian.
Wywodzący się z Opalenicy
skrzydłowy był najjaśniejszą postacią zespołu, został
zresztą wybrany do najlepszej
piątki sezonu zasadniczego
Suzuki 1 Ligi. Liczba zawodników rodem ze znajdującej
się nieopodal Poznania Opalenicy będzie się jednak w
Wałbrzychu zgadzać. Stanie
się tak za sprawą 28-letniego
Mikołaja Stopierzyńskiego. To
czołowy obrońca ligi, bardzo
wszechstronny gracz, zdolny
do gry na co najmniej trzech
pozycjach: od rozgrywającego
do niskiego skrzydłowego.
Stopierzyński w poprzednim
sezonie flirtował z ekstra-

klasowym Startem Lublin,
występując także w I-ligowych rezerwach tego klubu.
W zmaganiach 2020/21 był
z kolei drugim punktującym
całej Suzuki 1 Ligi, jeszcze w
barwach Księżaka Łowicz.

Obwód w Górniku będzie naprawdę mocny. Adrian Kordalski,
Mikołaj Stopierzyński i
Bartosz Majewski – te
nazwiska robią wrażenie
Trzecim głośnym transferem wałbrzyskiego klubu jest
rozgrywający Adrian Kordalski. To najlepszy punktujący ubiegłego sezonu i drugi
asystujący (w barwach Turowa Zgorzelec). Dwa sezony

temu Kordalski wygrał ligę z
Czarnymi Słupsk, trafiając do
topowej piątki rozgrywek.
W decydującej fazie play-off
sprzed kilku miesięcy można
go było spotkać w Aqua-Zdroju. Teraz już wiemy, że ta
wizyta nie była przypadkowa.
W nowym sezonie w zmaganiach ligowych pojawi się konieczność wystawienia do gry
młodzieżowca (rocznik 2000
lub młodszy). W Wałbrzychu
tę rolę będzie spełniał 22-letni
Adrian Sobkowiak. Obwodowy ma za sobą trzy udane
lata w 2 lidze (SMS Władysławowo, Astoria Bydgoszcz
oraz ostatnio MKK Gniezno)
i uznał, że czas spróbować sił
szczebel wyżej. Sobkowiak
potrafi przymierzyć z dystansu
i powinien być niezłą alternatywą dla Majewskiego.

Górnik 2022/23 to nie tylko
wielkie zmiany i przetasowania. W zespole
zostają wychowankowie, czyli
Bartłomiej

Ratajczak, kapitan drużyny
oraz Damian Durski, czyli plaster w obronie na rozgrywającym przeciwników. Kolejny
sezon na Dolnym Śląsku spędzi także Hubert Kruszczyński,
związany z naszym miastem
prywatnie, a także zawodowo, bo obok gry dla Górnika
pracuje z młodymi adeptami basketu w wałbrzyskim
klubie. 27-letni Kruszczyński
połączy więc ponowie siły
z trenerem Marcinem Radomskim, wracającym pod
Chełmiec po trzech latach.
Ten szkoleniowiec pracę z
Górnikiem wspomina z sentymentem, bo odnosił tu bardzo
dobre wyniki. W 2018 roku
niespodziewanie wprowadził
klub do 1 ligi, a rok później, co
także było sporą sensacją, do
play-off zaplecza ekstraklasy,
gdzie nasi powalczyli z faworyzowanym, rozstawionym z
„jedynką” Śląskiem Wrocław.
To jednak nie koniec ruchów kadrowych w Wałbrzychu. W momencie, gdy piszę
te słowa (28 lipca) trwają
poszukiwania dwóch graczy
podkoszowych, czyli kogoś,
kto będzie rywalizował o minuty na boisku z Piotrkiem
Niedźwiedzkim. Mówi się
o jeszcze jednym młodzieżowcu, związanym ostatnio z
wrocławskim Śląskiem oraz o
graczu ze Stanów Zjednoczonych. Tak, tak – od przyszłego
sezonu Suzuki 1 Liga nabierze
kolorytu, bo zespoły otrzymały zielone światło na posiadanie w składzie jednego
koszykarza z zagranicy. Sezon
rusza pod koniec września, ale
już teraz jesteśmy
przekonani, że
będzie się
działo!
Dominik Hołda

» Kolejny sezon w Wałbrzychu spędzi Hubert Kruszczyński,
związany z naszym miastem prywatnie i zawodowo
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