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Szybko zrozumieliśmy,
że jeśli sami nie zadbamy
o swoje interesy, nikt nam
nie pomoże
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Czy wiesz, że…

W mieszczącej się tam również wałbrzyskiej
drukarni, w 1925 roku, pod redakcją Maxa
Kleinwächtera, wydano bardzo interesującą,
pierwszą książkę o Ziemi Wałbrzyskiej, zatytułowaną „O du Heimat lieb und traut – Bilder
aus dem Waldenburger Berglande”.
Po II wojnie światowej drukarnię uruchomiono w 1947 roku, pracowała głównie na
potrzeby lokalnych przedsiębiorstw i ZUS-u.
Istniała pod różnymi nazwami do 2017 roku,
kiedy to ostatecznie ją zamknięto.

RYS: Marcin Skoczek

Red
Rubryka powstaje we współpracy z Biblioteką pod Atlantami

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

...w drukarni przy dzisiejszej al. Wyzwolenia wydano pierwszą książkę o Ziemi
Wałbrzyskiej?
Drukarnię w Wałbrzychu założono już w
1911 roku, pierwotnie swoją siedzibę miała przy ulicy Limanowskiego 2. Dom przy
skrzyżowaniu al. Wyzwolenia z ul. Kopernika
(Gutenberg Strasse), w którym mieściła się
później, wybudowano dopiero w 1925 roku.
Budynek z bogatym wystrojem malarskim
elewacji frontowej, zaprojektowany przez
architekta Richarda Endersa stał się także siedzibą redakcji gazety Schlesische Bergwacht.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Czytaj str. 13

Tylko u nas 36 stron!

nicznej. Musicie odwiedzić
naszą stronę www.wieszco.pl i
pobrać pliki PDF z interesującymi was wydaniami. Wszystkie
archiwalne numery dostępne
są w jednym miejscu i całkowicie za darmo. Zachęcamy do
nadrabiania zaległości.

Koszmary mogą być ciekawe

Redakcja

To w odniesieniu do opowiadań Grażyny Kuleszy-Szypulskiej, które drukujemy dziś po
raz siódmy. Zapraszamy na odcinki nr 13 i 14 całego cyklu zatytułowanego przez autorkę „Koszmarami mego dzieciństwa”. Ale nie samymi „horrorami” człowiek przecież żyje.
Dlatego zachęcamy do lektury waszej ulubionej gazety.

Pasjonujące
historie wspiera

Pożyczki bez wychodzenia
z domu

do 15 000 zł!

Zeskanuj kod
i pobierz
bezpłatną
aplikację
eFines

Grażyna Kulesza-Szypulska

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

tak sobie do porządku dziennego, bo my dajemy do myślenia.
Nas nie da się przejrzeć lub co
gorsza przeczytać w kilkanaście
minut. Czytajcie więc bez opamiętania WieszCo. Dziś także
ze specjalnym dodatkiem, a
więc szykujcie się na kolejne

dwa opowiadania Grażyny
Kuleszy-Szypulskiej „Koszmary
mego dzieciństwa”.
Przy okazji pamiętajcie, że w
każdej chwili możecie podzielić
się z nami swoimi opiniami. Są
one dla nas niezwykle istotne.
Piszcie, co wam się podoba, a

co nie. Informujcie o ciekawych
inicjatywach lub nietuzinkowych ludziach, zajmujących się
ciekawymi rzeczami. Piszcie,
piszcie i jeszcze raz piszcie. Na
adres: redakcja@wieszco.pl.
No to jak, gotowi na kolejne
wydanie naszego dwutygo-

dnika? W wersji papierowej
jak zwykle znajdziecie gazetę
w jednym z 500 punktów kolportażu rozsianych na terenie
całej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Oczywiście możecie ściągnąć
każde wydanie – także to najnowsze – w wersji elektro-
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Nie da się ukryć, nie będę pisała pod publiczkę – religia w
życiu mojej rodziny nie odgrywała znaczącej roli. Do kościoła,
katolickiego oczywiście, oczywiście chodziliśmy. Zwłaszcza w
wieku dziecięcym. Ustanowione przepisami sakramenty też
mieliśmy.
Kiedy byłam w czwartej lub piątej klasie, zmieniono nam
parafię. To znaczy zmieniono ulice, które należały do parafii... to
znaczy.... Najpierw chodziliśmy do tzw. „czerwonego kościoła”
czyli do „Aniołów Stróżów” blisko Rynku. Potem kazano nam
chodzić do „białego kościoła” na 22 Lipca, czyli do parafii Św.
Barbary. Ten niewielki kościółek na wzgórzu bardziej mi przypadł do gustu. Był przede wszystkim bliżej, droga do niego
znacznie bezpieczniejsza. Z Ogińskiego można było iść ulicami
Sygietyńskiego, Kazury, Karłowicza. Wszystkie ulice stykały się
w miejscu, gdzie zaczynało się ostre zejście w dół. Do kościoła
mieliśmy zatem z górki, z kościoła pod górkę.
Po prawej stronie mieściła się potężna szkoła podstawowa nr
22 oraz liceum ogólnokształcące. Budynek szkoły przypominał
obwarowaną twierdzę i budził nasz strach. Jak się uczyć za
takimi murami? Okazało się, że można.
Zajęcia, zwane dziś katechezą, odbywały się w niewielkim
piętrowym budynku po lewej stronie od naszego zejścia z
góry. Budynek stał tuż przy chodniku. Pamiętam dwie salki
katechetyczne na parterze. Co było na piętrze, nie wiem. Przy-

Fot. użyczone (archiwum autorki)

Zaczytujcie się w WieszCo
bez końca. Delektujcie się treściami, które wam oferujemy,
odkładajcie gazetę na półkę lub
stolik, a później do niej wracajcie. Kiedy chcecie i jak często
chcecie. Nad tym, co piszemy
nie da się bowiem przejść ot

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

» Grażyna z ciocią na Słonecznej Polanie
w Szczawnie-Zdroju, 1973 rok

chodziliśmy tu raz w tygodniu między czternastą a szesnastą. W
każdym razie spotykaliśmy tu rówieśników właśnie z twierdzy
„22”. Normalni byli.
Na religię chodziliśmy chętnie. Zawsze była to jakaś wyprawa, wyjście z domu, spotkanie, możliwość poplotkowania. Z
niedzielnymi mszami było nieco gorzej.
Niedziela, jedyny dzień wolny od szkoły, człowiek chciał pospać,
a tu msza dla młodzieży o 9:00, dla dzieci o 10:00. Koszmar. Na
szczęście rodziców mieliśmy wyrozumiałych. Przynajmniej ja,

Luśka i parę innych osób z podwórka. Kiedy widzieli, że trudno
nas wygonić z łóżka, odpuszczali sobie. Tym bardziej, że sami do
kościoła na 11:00 czyli sumę, nie chodzili zbyt często.
Oczywiście mówię tu o swoich rodzicach. Byli tacy, co regularnie zasuwali na mszę. Pani Henia od lornetki nawet parafii nie
zmieniła, kiedy ta się przepisami zmieniła. Nadal chodziła pieszo
do „czerwonego kościoła”. Poza tym było wśród nas wiele osób
innych wyznań lub w ogóle niewierzących. Ci oczywiście w
niedzielę mogli dłużej pospać.

Szukajcie
w środku
opowiadań

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

Tak od września zmienią się opłaty
za wywóz śmieci w Wałbrzychu

Drogo wszędzie
Co to będzie, co to będzie – można napisać parafrazując słowa
Mickiewicza z „Dziadów”. Jeśli ceny będą dalej tak galopować jak
konie na Wielkiej Pardubickiej, to wszyscy zostaniemy dziadami.
Gdzie nie spojrzeć, tam podwyżki. Można machnąć ręką i rzucić
niedbale „szkoda gadać”. Można też się temu przyjrzeć z bliska,
zwłaszcza na opłaty, nazwijmy je „miejskie”.

O podwyżkach cen żywności
nie będziemy mędrkować, bo
pewnie oglądając telewizję i
czytając ogólnopolskie portale
jesteście na bieżąco. Zresztą
nie trzeba codziennie słuchać
gadających głów, by samemu przekonać się o drożyźnie
idąc do sklepu. Najbardziej
podrożały chyba tłuszcze, np.
olej, czy masło. Dużo więcej
niż jeszcze rok temu trzeba
zapłacić za mięso, w tym za
bijący rekordy drożyzny, drób.
Szybko rosną ceny pieczywa,
papieru toaletowego, o cukrze
już nie wspominając. Jak mówią mądrzy ekonomiści, jedną
z przyczyn drożejącej żywności
jest kryzys związany z wojną
na Ukrainie, ale nie na żywności mieliśmy skupić się w tym
tekście, ale na – ogólnie mówiąc – opłatach „miejskich”,
czyli głównie za media.
Można wzorem bohaterów
programu „Poza cywilizacją”
na Discovery zrezygnować z

wody, prądu i ciepła w domu,
ale chyba nie o to chodzi. Ciężko zaiwaniając, bywa, że na
dwa etaty, chcecie zapewnić
godziwe warunki życia swojej
rodzinie. Tylko jak to zrobić,
gdy zewsząd bombardują was
komunikaty o podwyżkach i
okrągłe zdania dostawców ciepła, czy energii typu „wprowadzenie nowych opłat i stawek
spowodowane zostało przyczynami od nas niezależnymi”.
Czy tylko w nas te komunikaty
wzbudzają mdłości? Pytanie
zasadnicze brzmi, czy zrobiono
wszystko, żeby w dobie maksymalizacji zysków w firmach
lub utrzymania spółdzielni,
ulżyć tym, którzy są gdzieś
na końcu łańcucha? Konsumentom, mającym udźwignąć
podwyżki na swoich barkach.
Nie chcielibyśmy, żeby zabrzmiało to populistycznie,
więc najwyższy czas przejść
do konkretów. Drożeją surowce energetyczne, więc

Tak zmieniły się stawki za
centralne ogrzewanie w SM Skarbek
Sierpień 2021
Sierpień 2022

3,55 zł/m²
5,15 zł/m²

drożeje wszystko. Wiele firm
świadczących usługi dla tkanki
miejskiej potrzebuje węgla
(ciepłownie), benzyny (śmieciarki), prądu (wodociągi), by
dostarczyć ciepło, wywieźć
odpady i wpompować wodę
do rur. To jest jasne. Ceny,
które proponują odbiorcom,
powodują jednak coraz częściej snucie przez ludzi mrocznych wizji przyszłości niczym z
Gotham City, tylko nie widać
bohatera, który miałby konsumentów uratować. Takie
Wodociągi Wałbrzych płaciły dotąd za prąd 5,3 mln
zł rocznie, co uwzględniono
w taryfach. Obecnie oferty
złożone w przetargu za zakup
energii sięgają 27 mln zł. To
pięć razy więcej!
Cały czas coś drożeje. W
Wałbrzychu np. na początku
roku wzrosły opłaty za parkingi. Na pl. Rycerskim za
godzinę trzeba zapłacić 4 zł.
W Świdnicy w górę poszły
abonamenty okresowe na
okaziciela i na numer rejestracyjny w tzw. strefie płatnego
parkowania. Świdniczanie
musieli też pogodzić się ze
wzrostem stawek podatku od

nieruchomości, które podskoczyły o ok. 3,6 proc. To tylko
przystawka.
Na razie w Wałbrzychu nikt
nie mówi o podnoszeniu stawek czynszu w mieszkaniach
komunalnych ani cen biletów
autobusowych, ale co przyniesie jesień, trudno powiedzieć.
Wiadomo inflacja. W Świdnicy
już wzrosły opłaty za odpady
komunalne dla nieruchomości
niezamieszkałych. Stawki za

wywóz śmieci w Wałbrzychu
pójdą natomiast do góry od
września. Obecnie płacicie 27
i 54 zł na osobę za odpowiednio segregowane i niesegregowane odpady. Ma być – 35
i 70 zł za „łebka”. O gazie i
prądzie nie piszemy szczegółowo, bo to uzależnione jest
od indywidualnego zużycia,
ale rachunki też są wyższe.
W Wałbrzychu od czerwca
podskoczyły opłaty za wodę
i ścieki. Dla indywidualnych
odbiorców odpowiednio o
0,64 i 0,88 gr. za m. sześcienny. W tym przypadku też wiele
zależy od zużycia. Jeśli 4-osobowa rodzina wykorzystuje
miesięcznie ok. 20 kubików,
to za ten okres musi zapłacić
wodociągom ok. 30 zł więcej.
Na deser zostawiliśmy opłaty za ogrzewanie. Te rosną w
szaleńczym tempie. Weźmy
mieszkanie na Podzamczu,
pod zarządem SM Skarbek. O
ile jeszcze w sierpniu ubiegłego roku zaliczkowa opłata za
centralne ogrzewanie wynosiła 3,55 zł za m. kw., to teraz
trzeba już za to samo zapłacić
5,15/m. kw. Tak poszły do
góry opłaty po podwyżkach
„zaproponowanych” przez
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A. w Wałbrzychu.
Podobno do 1 grudnia te
stawki na pewno nie wzrosną, ale po tym okresie raczej

Odpady
niesegregowane
54 zł/os.
70 zł/os.

przesądzone jest, że czekają
nas… spore podwyżki. Wiadomo, że ceny węgla oraz
gazu zwariowały i nie jest
tak jak w skeczu Neo-Nówki, że ciepło bierze się z…
kaloryferów. Ono w Polsce
głównie bierze się z węgla.

Ceny, które proponowane są odbiorcom
powodują jednak coraz częściej snucie
przez ludzi mrocznych
wizji przyszłości niczym z Gotham City
Co z tego, że rząd dopłaci 3
tys. zł gospodarstwom domowym, bez względu na
źródło ciepła. Również tym,
które do ogrzewania wykorzystują węgiel. Co jednak
z tymi, którzy korzystają z
tzw. ciepła systemowego i w
blokowiskach grzeją się… kaloryferami, co słusznie zauważyli kabareciarze? Marnym
pocieszeniem jest, że Urząd
Regulacji Energetyki zablokuje
wszystkie podwyżki powyżej
40 proc. Normalnie dobroczyńcy siedzą w tym URE. Ci
w blokowiskach niech płacą
i płaczą tej zimy za ciepło w
domu jak za zboże, które i
tak jest cholernie drogie. I tak
można w kółko.
Tomasz Piasecki

Od kwietnia więcej płacimy za wodę
i ścieki w Wodociągach Wałbrzych
Było
Jest

Woda
6,78 zł/m³
7,42/m³

Ścieki
9,39/m³
10,27/m³

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Jest
Będzie

Odpady
segregowane
27 zł/os.
35 zł/os.
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Wrócił do szpitala
Roman Szełemej, będący prezydentem miasta, wrócił
do leczenia pacjentów w wałbrzyskim szpitalu im. dra
Alfreda Sokołowskiego. Taką decyzję podjął sąd.

Rys. Katarzyna Zalepa

Już jakiś czas temu sąd przywrócił
Romana Szełemeja do pracy i to na
poprzednio zajmowane stanowisko i
na poprzednich warunkach. Mimo, że
doktor Szełemej zgłosił się do pracy 18
lipca, zgodnie z wyrokiem, nie podjął

pracy, bowiem nie zaproponowano
mu tego samego stanowiska, co przed
zwolnieniem. Teraz sytuacja uległa
zmianie.
- Zostałem dopuszczony do pracy
na warunkach pracy i płacy wskaza-
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nych w orzeczeniu Sądu Rejonowego
w Świdnicy. Cieszę się, że wracam
do pacjentów, do zespołu, do naszego szpitala. Dziękuję wszystkim
za bezprecedensowe wsparcie. Jestem przekonany, że Sąd Okręgowy
w Świdnicy potwierdzi zasadność
wyroku przywracającego mnie do
pracy. Wierzę, że warto być konsekwentnym – komentuje wyrok
Roman Szełemej.
SCB

Prawda raczej ukryta?
Może to nie był wyczyn na miarę złamania kodu Enigmy lub odkrycie porównywalne do tego, czego dokonała przed ponad wiekiem Maria Skłodowska-Curie z
polonem i radem, ale przyznacie, to było coś. Ostatnie wyniki niektórych ankiet
wyborczych mogą budzić, hm, no niech będzie, podziw. No bo jak inaczej interpretować to, że goniąca od niepamiętnych czasów Koalicja Obywatelska wyprzedziła w końcu w pewnym badaniu Zjednoczoną Prawicę. Mamy wrażenie,
że wiarygodniejsze od sondaży są programy typu „Ukryta prawda”.
Z wyraźnym akcentem na to pierwsze słowo. I nie chodzi nam wyłącznie
o to konkretne badanie, które wskazuje, że Platforma Obywatelska & Przyjaciele mogą podobno liczyć na większe
poparcie (ledwie o jeden procent) niż
rządzący PiS. Swoją drogą od dobrych
kilku tygodni zachodzimy w głowę
co też takiego spektakularnego zrobił
Donald Tusk ze swoimi kumplami, po
tym jak przestał haratać w gałę, że
według pewnej pracowni badającej
preferencje wyborcze Polaków, udało
mu się wreszcie prześcignąć odwiecznych konkurentów. To raczej zadanie
do rozwiązania dla agenta Foxa Mul-

dera, bo zalatuje tu na kilometr sprawą
z Archiwum X.
Może napiszmy, biorąc pod uwagę
dalszą część tekstu, trochę niestandardowo. Chodzi nam tak naprawdę o
wiele ankiet, badań, sondaży, którymi
karmieni jesteście w okresie między
wyborami. A konkretnie idzie o ich
wiarygodność. Bo jak im ufać, skoro
ktoś z rządu spotyka się z szefową jednej sondażowni i rozmawia w sprawie
przeprowadzenia rankingów zaufania.
W miarę zbliżania się przyszłorocznego
głosowania (lub głosowań) wyników
badania opinii publicznej będzie pewnie od zatrzęsienia. Będą co najmniej

tak powszechne jak telefony Macrona
do Putina. Nie zdążycie rano wrócić z
bułkami do domu, a już dowiecie się,
kto kogo przegonił i na ile mandatów w
Sejmie mogą liczyć ci od tęczy, a na ile ci
od krzyża. Idziemy o zakład, że wyniki
tych sondaży z miejsca staną się takimi
hitami, że bez mrugnięcia okiem zakręcą
się na Filmwebie w okolicach średniej
oceny na poziomie 9,5. Ich przekaz
będzie tak nachalny, że zrozumie go
nawet meduza lub inna rozgwiazda.
Po opublikowaniu natomiast rozpocznie
się taka rozpierducha, że nawet niejaki
Dante brutalniej by tego nie wymyślił,
opisując kolejne kręgi piekielne.

Wiadomo przecież jak to jest z politykami. Jeśli wyniki ankiety wyborczej
okazują się dla nich pomyślne, peanom
nie ma końca. Gorzej jest w przypadku
wieszczenia druzgocącej porażki. Wtedy
zaczynają się oskarżenia o manipulowanie sondażami. Oczywiste, że fajnie
jest postawić sobie na kominku jakiś
puchar otrzymany za niewiarygodne
osiągnięcie, typu dostanie się do Sejmu
lub przynajmniej przyjęcie piątej dawki
szczepionki przeciwko COVID-19, bo
zbliża się pierdylnasta fala koronawirusa. Co jednak w sytuacji, gdy pozostanie
tylko ścieranie kurzu z marmurkowej
powierzchni? Pozostawienie pustego

Fot. (red)
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miejsca na nie wiadomo jak długo, to
przecież też jakieś wyjście. Dużo gorsze,
ale jakieś. Dla polityków ważne, byle nie
było wiecznie zakurzone. To miejsce.
Dlatego tak istotne są wszelkie sondaże
ogłaszane tuż przed wyborami. Pomagające w zapełnieniu marmurkowej
powierzchni na kominku.
W tym miejscu musimy zgodzić się z
prezydentem Andrzejem Dudą, który –
szczerze przyznajemy – nie jest naszym
najbardziej ulubionym bohaterem
sceny politycznej w Polsce. W jednym
miał jednak rację mówiąc kiedyś: „Podchodzę z olbrzymim dystansem do
wszelkich sondaży. Uważam, że jest to
bardzo często gra, pewne manipulowanie wyborcami. Nie do końca wierzę w
żadne badania, które są prowadzone.
Dla mnie sondażem są wybory, gdy
obywatele wrzucają swoje głosy do urn
i wtedy jest rzeczywisty sprawdzian, i
wtedy widać prawdziwe poparcie”.
Dobra, powiecie nikt nie jest doskonały. Czyżby? Weźcie przykład z takiej
Małgorzaty Rozenek, kobiety renesansu
o niezliczonych talentach. Celebrytki,
dziennikarki, prezenterki, edukatorki,
moralizatorki, a od niedawna też aktorki i podobno wkrótce prowadzącej
śniadaniówkę. Tylko patrzeć jak lada
dzień Małgonia wynajdzie skuteczny
lek na atakujący znów COVID-19, a
później, podczas jednej ze swoich licznych podróży, natknie się na cywilizację
pozaziemską. Można sobie postawić
na kominku statuetkę nie posiłkując się
żadnymi sondażami? Można!
Ale wróćmy do tematu, bo niebezpiecznie zboczyliśmy. Podejrzewamy,
że wyborcy w Polsce mają prawo czuć
się nieco skołowani i pozostawieni
sami sobie jak nie przymierzając...
Antygona. Choć, to trochę inna para
kaloszy, to samotność bohaterki Sofoklesa, sprzeciwiającej się normom
nakładanym przez władzę, przypomina
nam odrobinę ludzi skazanych na głosowanie, dość mocno otumanionych
przedwyborczymi badaniami. Tylko
jak żyć, gdy w Polsce temperatura
jest wyższa niż na Saharze, ceny w
sklepach rosną szybciej od ciasta
drożdżowego zagniecionego przez
waszą babcię, a w marketach albo nie
można w ogóle kupić cukru, albo ledwie
10 kg? Nawiasem mówiąc nie możemy
wyjść z podziwu po co rodakom tyle
węglowodanów? Być może po to, żeby
osłodzić sobie życie. Na przykład przed
wyborami. Żeby nie musieć zastanawiać
się nad ukrytą prawdą w sondażach.
Tomasz Piasecki
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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.

REKLAMA

ZADZWOŃ! ODDZIAŁ WAŁBRZYCH, TEL; 516 051 585

REKLAMA

Zaufaj firmie z duży
dużym
ym
doświadczeniem w branży.

6

fakty / reklama

WIESZ CO | NR 19/16.8.2022 r.

Mają zdrowsze zęby
rzystali z bezpłatnych wizyt ze swoimi
pociechami. Ponadto kontynuowane
będzie nie tylko leczenie, ale także
profilaktyka prowadzona w szkołach.

Wyraźnie spada odsetek
wałbrzyskich dzieci, u których konieczne jest leczenie próchnicy
- To miasto zatrudnia stomatologów i personel średni. To miasto
wyposażyło gabinety stomatologiczne w szkołach i zapewnia materiały
do leczenia młodych pacjentów. W
naszym mieście te działania przynoszą wymierne efekty, są skuteczne.

Nie znam drugiego miasta o takiej
wielkości jak Wałbrzych, które tak
skutecznie wprowadziło taki program
w życie – mówi Roman Szełemej.
Koszt utworzenia wszystkich
gabinetów wyniósł ponad 737 tys.
zł. Z programu korzystają dzieci z
przedszkoli, szkół podstawowych
oraz ponadpodstawowych. To,
że nie we wszystkich placówkach
są gabinety stomatologiczne nie
oznacza wcale, że dzieci uczące
się w innych miejscach są pozbawione opieki stomatologicznej.
Rodzice mogą bowiem zapisywać
swoje pociechy do innych placówek oświatowych, gdzie gabinety
funkcjonują. Oczywiście usługi

» Widać efekty pracy dentystów w szkołach

są świadczone bezpłatnie, a już
wkrótce powstanie kolejny nowoczesny gabinet – tym razem w

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
4 przy ul. 11 Listopada.
SCB

REKLAMA

Program funkcjonuje od 2015 roku
i jest realizowany w 6 szkolnych
gabinetach stomatologicznych na
terenie Wałbrzycha. Celem programu
jest poprawa stanu zdrowia zębów
dzieci i młodzieży oraz ułatwienie
dostępu do podstawowej opieki
stomatologicznej. W latach 20162022 skorzystało z niego prawie 24
tys. uczniów, wykonano ponad 78
tys. świadczeń stomatologicznych.
Z każdym rokiem dzięki tym działaniom próchnicy u dzieci było coraz
mniej. W 2022 roku spadek wyniósł
ponad 40 proc.
Co ważne, władze miasta już zapowiadają dalsze finansowanie tego
programu i zachęcają rodziców, by ko-

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Prezydent Wałbrzycha podsumował dotychczasowe działania i osiągnięcia w ramach programu profilaktycznej opieki stomatologicznej. Co się okazało? Że dzięki niemu mali
mieszkańcy miasta mają zdrowsze zęby.
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Zinwentaryzowano zawalony belweder, wszystkie jego drewniane
elementy, zachowały się słupki balustrady, zachowała się część schodów,
a główny korpus muru zachował się
do dnia dzisiejszego.

» Altana w Parku Młodzieżowym ma
być gotowa jeszcze w tym roku

Niedawny stan, czyli ruina,
to dzieło wojsk napoleońskich, które oblegając świdnicką twierdzę wysadziły w
powietrze kazamaty fleszy,
zwanej już wtedy Fleszą
Ceglaną

Altana jeszcze w tym roku!
Prace postępują, mury pną się do góry. O co chodzi? O kultową altanę w Parku
Młodzieżowym w Świdnicy. Jeszcze trochę i będzie pięknie!
Projekt przewiduje odbudowę
tarasu widokowego wraz z altaną,
fontanną kaskadową znajdującą się
w korpusie tarasu, a także przebudowę fontanny wolnostojącej. Przewidziano również montaż oświetlenia,
budowę balustrad oraz odbudowę
schodów prowadzących do altany.
Niedawny stan, czyli ruina, to
dzieło wojsk napoleońskich, które
oblegając świdnicką twierdzę wysa-

dziły w powietrze kazamaty fleszy,
zwanej już wtedy Fleszą Ceglaną. Co było robić z ogromniastą stertą
gruzu? Ano jeden z ówczesnych
świdnickich radnych wymyślił na
poczekaniu romantyczny wzgórek,
z niemniej romantycznym belwederem… Jak wymyślił, tak też
świdniczanie uczynili, ale śpieszyli
się bardzo chcąc władzy dogodzić
i mówiąc dzisiejszym językiem,

odstawili fuszerkę – mówi architekt
Anna Baran. Na szczęście uda się
tę fuszerkę wkrótce poprawić, bo
Świdnica otrzyma na rewitalizację
Parku Młodzieżowego ponad 7,1
mln zł. Jest to już kolejne zielone
miejsce, po Ogrodzie Różanym,
Parku Centralnym i Parku Sikorskiego, które doczeka się gruntownej
modernizacji. Co do samej altany
i wzgórza, wykonawcą zadania

jest firma wyłoniona w drodze
przetargu. Koszt prac to ponad 3,3
mln zł. Zgodnie z umową powinny
one zakończyć się 30 października
tego roku.
Całe wzgórze z pięknym belwederem jakoś trwało, było znanym
miejscem spotkań, odbywało się
tu wiele imprez, ważnych spotkań,
a nawet duże koncerty. Wzgórze
„przeżyło” dwie wojny i socjalizm.

Prace przy odbudowie rozpoczęły
się od rozbiórki korpusu pozostałości
po altanie oraz dna fontanny. - Odbudowane zostały już mury dolnego
i górnego tarasu. Wykorzystano do
tego głównie kamień z rozbiórki. Wyczyszczono również całą konstrukcję
murową. Odtworzono betonowe
misy fontann. Wykonano instalację
elektryczną do oświetlenia i iluminacji obiektu oraz instalację wodno-kanalizacyjną do obsługi fontann.
Gotowa już jest posadzka kamienna
górnego tarasu oraz schody prowadzące z dolnego na górny taras.
Trwają prace przy odbudowie posadzki dolnego tarasu oraz schodów
wachlarzowych. Wykonywana jest
także drewniana konstrukcja altany
– informuje rzecznik UM Świdnica,
Magdalena Dzwonkowska.
KaR
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Biskup molestował?
Biskup świdnicki Marek Mendyk wydał oświadczenie w sprawie oskarżenia go przez byłego kleryka o molestowanie seksualne. Stanowczo zaprzecza słowom księdza.
Wy d a r z e n i a r o z e g r a ć
miały się wiele lat temu.
Były kler yk Andr zej Pogorzelski w tygodniku
„Newsweek” oskar ża o
molestowanie seksualne
obecnego biskupa diecezji
świdnickiej Marka Mendyka. Miało do tego dojść,
kiedy mężczyzna mieszkał
w Grzmiącej w gminie Głuszyca. Jako 8-letni chłopiec
przebywał chory w szpitalu, a obecny biskup miał
udzielać mu ostatniego
namaszczenia.
„Pytał mnie o różne rzeczy, jak się czuję, czego

REKLAMA

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Biskup Marek Mendyk zaprzecza
oskarżeniom o molestowanie seksualne

się boję. W końcu złapał
moją rękę w swoją i przysunął mi do majtek. Zaczął
m n i e d o t y k a ć . Z a w s t ydziłem się, schowałem
głowę w poduszkę, a on
mówił, że było źle, bardzo
źle, ale będzie dobr ze.
Teraz będzie już dobrze,
ale muszę być dobr ym
chłopcem i wszystko zatrzymać dla siebie, bo
to może wrócić” – opowiadał dla „Newsweeka”
A n d r z e j Po g o r z e l s k i .
Biskup świdnicki wydał w
tej sprawie oświadczenie.
„Wo b e c w y w i a d u , j a k i
pojawił się w wydaniu
tygodnika „Newsweek”,
oświadczam z całą stanowczością, że zawarty
tam zarzut molestowania
jest nieprawdą. Nie godzę się, aby kłamstwa,
pomówienia formułowane
pod moim adresem były
także powielane przez
inne media. Całą sprawę
przekazuję odpowiednim
prawnikom, a od Pana,
któr y – być może pod
wpływem innych – formułował takie oskarżenia,
żądam publicznego przeproszenia”.
Parafia p. w. Chrystusa
Króla w Głuszycy, do której
należy Grzmiąca, opublikowała błyskawicznie na
swoim profilu oświadczenie Akcji Katolickiej. Czytamy w nim między innymi:
„Odnosząc się do wywiadu
w tygodniku społeczno-politycznym „Newsweek”
z byłym kler ykiem świdnickiego seminarium Andrzejem Pogorzelskim, w
którym publicznie oskarżył
on biskupa świdnickiego i
jednocześnie Krajowego
Asystenta Akcji Katolickiej
w Polsce, Marka Mendyka,
o molestowanie seksualne,
nasze stowarzyszenie po
zapoznaniu się z materia-

łem dowodowym uważa,
że w przypadku Asystenta
Krajowego, mamy do czynienia z kolejnym, personalnym atakiem na jego
osobę. Powodem jest wywiad, którego udzielił były
kleryk Andrzej Pogorzelski,
żyjący obecnie w związku
homoseksualnym z innym
mężczyzną poza granicami
naszego kraju”.

Były kleryk Andrzej
Pogorzelski w tygodniku „Newsweek”
oskarża o molestowanie seksualne obecnego biskupa diecezji świdnickiej Marka
Mendyka
Oskarżony przez byłego
kler yka biskup poinformował też, że w związku
z zar zutami zwrócił się
z prośbą do metropolity
wrocławskiego o podjęcie
przewidzianych prawem
kanonicznym działań, mających na celu zbadanie
i wyjaśnienie sprawy. Biskup poinformował o tym
także Nuncjaturę Apostolską w Polsce.
Dlaczego były kler yk
postanowił dopiero teraz oskarżyć aktualnego
biskupa świdnickiego? Ponieważ, jak przekonuje,
dopiero dziś widać skalę krzywdy wyrządzonej
przez Kościół, ile jest ofiar
przemocy seksualnej, które
płacą bardzo wysoką cenę.
„Oświadczam, że formułowany wobec mnie zarzut
jest nieprawdą. Równocześnie deklaruję pełną
gotowość współpracy z
władzami kościelnymi oraz
organami państwowymi w
celu wyjaśnienia zarzutu”
– informuje biskup.
KaR
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Pozostawieni sami sobie

Pamiętasz dokładnie
dzień 28 czerwca?
- O, tak! Trudno szybko zapomnieć o czymś takim jak
wybuch gazu.
Co robiłeś, gdy doszło do
wybuchu?
- Spałem. To było kilka minut po godz. 7:00. Wybuch
był tak mocny, że mnie wybudził. Od razu wiedziałem, że
stało się coś niedobrego, bo w
domu było siwo od pyłu. Zauważyłem, że wyleciało jedno
okno, a gdy wyjrzałem na zewnątrz, zobaczyłem palącą się
koparkę i potężny słup ognia
sięgający mojego mieszkania
na drugim piętrze. Błyskawicznie ubrałem się i chciałem
uciekać na podwórko razem
z psem, ale jego nie było w
domu. Wystraszony uciekł
przez drzwi wejściowe, które
podmuch też wyrwał, choć
były zamknięte na zamek.
Wybiegłem z mieszkania, a
na dole stali już niektórzy
sąsiedzi. Znalazł się też pies.
Co było dalej?
- Pracownicy firmy wykonującej roboty przy ul. Paderewskiego zdążyli powiadomić
straż pożarną i odciągnąć
koparkę od rur z gazem. Całe
szczęście, że to zrobili, bo
nie wiadomo jak by to się
skończyło. Zaraz po tym jak
wybiegłem na podwórko,
pojawili się strażacy i ugasili
pożar. Chwilę wcześniej udało
się też odciąć dopływ gazu.
Co zostało jeszcze zniszczone w twoim mieszkaniu?
- Popękane mam w domu
ściany, widoczne są rysy na
stropie, ale najważniejsze,
że ja i pies byliśmy cali. Na
szczęście żona w tym czasie
była w pracy. Te pęknięcia,
okno i drzwi to tylko materialne rzeczy, dobrze, że nikomu
w kamienicy nic się nie stało.
Od razu otrzymaliście
wsparcie?
- Po godzinie na miejscu
pojawili się pracownicy opie-

ki społecznej. Przyjechał też
psycholog. Zaoferowano nam
żywność, poinformowano
również, że należy nam się
zapomoga. Nikt jednak nie
chciał żadnego jedzenia.
Wszyscy byliśmy zdenerwowani i chcieliśmy wiedzieć,
co z nami będzie, bo ze
względów bezpieczeństwa
budynek został zamknięty.
Pozwolono nam jedynie wejść
i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Powiedziano nam też, że
telefonicznie zostaniemy poinformowani, co dalej. Przez
trzy tygodnie mieszkaliśmy u
rodziny na Białym Kamieniu.
Jak upływały kolejne dni?
- Nerwowo. Nie wiedzieliśmy, na czym stoimy. Zaczęły
się też pierwsze problemy.
Z rurą od naszego pieca gazowego, którą uszkodziły
na strychu wyrwane przez
wybuch drzwi. Nikt tego na
początku nie zauważył. Po
oględzinach okazało się, że
budynek nadaje się do zamieszkania, więc rozpoczęto
przyłączanie mediów. Z prądem poszło gładko, gorzej z
gazem. Kominiarz, który przyszedł na odbiór, stwierdził,
że rura od naszego piecyka
jest dobra i można podłączać
gaz. Rozumiesz, wygięta rura,
prawdopodobnie nieszczelna, a kominiarz mówi, że
jest dobra! Innego zdania
był majster z gazowni, który
kategorycznie odmówił dopuszczenia gazu. W końcu po
pertraktacjach zobowiązaliśmy się, że na własny koszt
ją wymienimy, bo to było
niezbędne, byśmy mogli ponownie zamieszkać u siebie. I
żeby inni ludzie w kamienicy
mieli gaz.
Dlaczego na własny
koszt? Nie mieliście ubezpieczonego mieszkania?
- Niestety nie. Wiem, że
wiele osób, gdy to teraz przeczyta. powie „sami są sobie
winni”, bo nie ubezpieczyli

mieszkania, ale nie jest tak
do końca. W Polsce nie ma
żadnego przepisu nakazującego lokatorom ubezpieczanie swojego lokalu. To jest
dobrowolna sprawa każdego
z mieszkańców.
A co z ubezpieczeniem
wspólnoty mieszkaniowej?
Ona przecież istnieje w budynku przy ul. Paderewskiego 26?
- Istnieje owszem, ale od
opiekunki wspólnoty usłyszeliśmy, że my mając mieszkanie
własnościowe nie możemy
ubiegać się o naprawę u siebie szkód z tego ubezpieczenia. Wszyscy wokół chyba
zapomnieli, że to przecież nie
my spowodowaliśmy wybuch
gazu. Zgadzam się z tym,
że gdybym zalał sąsiada, to
musiałbym pokryć koszty jego
remontu, ale tu sytuacja była
nieco inna. To nie my byliśmy winni katastrofie. Chyba
logiczne, że domagamy się
pomocy i rozwiązania naszej
sytuacji.
Jaką otrzymaliście dotąd
pomoc?
- Poza poklepywaniem po
plecach i zaoferowaniem żywności tuż po wybuchu, na
razie żadnej konkretnej. Nie
otrzymaliśmy nawet zapomogi przysługującej każdemu po
katastrofie budowlanej. Złożyliśmy wszystkie dokumenty
w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wałbrzychu
wraz z wnioskiem i czekamy
na pieniądze (rozmawialiśmy
1 sierpnia – przyp. red). W
dniu wybuchu na miejsce katastrofy przyjechali urzędnicy,
technicy, pracownicy opieki
społecznej, media, wszyscy
święci. Po tym dniu, mało kto
się nami już interesował.
Ale już wróciliście do
swojego mieszkania?
- Tak, ale dopiero po trzech
tygodniach. Dalej żyjemy z
wyrwanym oknem, wypchniętymi drzwiami wejściowy-

» – Bardzo szybko zrozumieliśmy, że jeśli sami nie zadbamy o swoje
interesy, nikt nam nie pomoże – mówi Krzysztof Magiera

mi, popękanymi ścianami.
Wyobraź sobie, że przez te
trzy tygodnie nikt się z nami
nie kontaktował, nikt! Tylko
my dzwoniliśmy i dopytywaliśmy się, co robić. To my
wykazywaliśmy jakąkolwiek
inicjatywę.
Kiedy poczuliście się pozostawieni sami sobie?
- Właściwie tuż po katastrofie. Bardzo szybko zrozumieliśmy, że jeśli sami nie zadbamy
o swoje interesy, nikt nam nie
pomoże.
Wtedy postanowiliście
wynająć prawnika?
- Tak. Poradzili nam to znajomi i rodzina. Powiedzieli
„weźcie prawnika, bo nie
ruszycie z miejsca, nie mając
ubezpieczonego mieszkania,
a wszyscy będą was tylko
zbywać”. Mieli rację. Wybuch
okazał się początkiem problemów. Prawdziwe kłopoty
rozpoczęły się później. Wiedzieliśmy, że będą trudności z
naprawieniem szkód, wyrządzonych przez wybuch.

Jak bardzo pomaga wam
prawnik?
- Nawet nie wyobrażasz
sobie jak bardzo. Z nami nikt
nie chciał rozmawiać. Z adwokatem jest inaczej.
Przykład?
- Nasz prawnik, którego
wynajęliśmy na własną rękę,
skierował pismo m.in. do prokuratury. Chce wiedzieć, na
jakim etapie jest postępowanie
w sprawie katastrofy. Wszyscy
wiedzą, że to koparka uszkodziła rurę z gazem, ale nawet
policja musiała powołać biegłego do zbadania sprawy, bo
to nie jest takie czarno-białe.
Firma, której koparka naruszyła
gazociąg, broni się tym, że
nie było go na planach. A te
dostała chyba z miasta. Jeden
zwala wszystko na drugiego, a
my chcemy mieć tylko zrobiony
remont. Wnioskujemy, żeby
firma, której koparka spowodowała wybuch gazu, pokryła
koszty remontu mieszkania.
Wstawiła nam drzwi i okno. Po
prostu pokryła straty.

Fot. (red)

Niezbyt często zdarza się, by ktoś kto przeżył
katastrofę, chciał o tym otwarcie rozmawiać.
Wyjątek zrobił dla nas Krzysztof Magiera, opowiadając swoją historię. Pod koniec czerwca w
kamienicy przy ul. Paderewskiego 26, w której
mieszka, doszło do wybuchu gazu. To nie było
jednak najgorsze, co go spotkało. Problemy zaczęły się później, bo jak mówi wałbrzyszanin,
on z rodziną zostali pozostawieni sami sobie.

Myślisz, że tak się stanie?
- Liczę na to. Mieszkanie
w marcu przeszło generalny
remont. Teraz wygląda na
zdewastowane. O dziwo
po tym, jak naszym pełnomocnikiem został prawnik,
skontaktował się z nami
przedstawiciel towarzystwa
ubezpieczeniowego, w którym firma prowadząca roboty na ulicy Paderewskiego ma wykupioną polisę.
Przyjechał agent, dokonał
pomiarów w mieszkaniu,
sporządził protokół. Na odchodne powiedział, żebyśmy
czekali na decyzję.
I?
- Co mamy zrobić, czekamy.
Mam nadzieję, że sprawa
dobrze się zakończy i dostaniemy odszkodowanie.
Gdybyś mógł cofnąć czas
i wrócić do momentu przed
katastrofą, ubezpieczyłbyś
mieszkanie?
- (Westchnięcie). Chyba jednak tak.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Fot. Ryszard Burdek

» Zupa ponownie będzie królować w Jedlinie-Zdroju

Wygraj pobyt w Norweskiej Dolinie

Pełen relaks za zupę
Przyznajemy, ten tytuł brzmi trochę dziwnie, ale zawiera się w
nim to, co chcielibyśmy wam przekazać. A jest to zaproszenie
na XIX Dolnośląski Festiwal Zupy w Jedlinie-Zdroju. Jeśli się
na nim pojawicie i wrzucicie do urny kupon, możecie wygrać
dwudniowy pobyt w Norweskiej Dolinie. Słowem najeść się
można i odpocząć. Nic dodać, nic ująć.

Przestrzeń naszych apartamentów daje poczucie komfortu, a gustowny design z
domieszką luksusu, są gwarancją dobrego wypoczynku.
Wyróżnia nas niezwykła architektura, dbałość o detale,
unikalny wystrój wnętrz oraz
luksusowe wyposażenie apartamentów. Dzięki temu pobyt
w Norweskiej Dolinie będzie
niezapomnianym przeżyciem.
Zapraszamy do naszej Restauracji Piąta Pora Roku, którą tworzy młody i energiczny
zespół kucharzy. Idea jest
jasna – przygotowywać dania
idealnie dopasowane do aktualnej pory roku, z wykorzystaniem sezonowych produktów.
Lokalne smaki łączymy tu z
kuchnią międzynarodową,
dzięki temu odkrywamy nowe
dania.
Klub Wikinga to z kolei magiczne miejsce, które wieczorami tętni życiem. Koneserzy
wykwintnych trunków, goście
szukający relaksu odnajdą tu
wymarzone miejsce dla siebie.
Fani barowych gier mogą spę-

konkursie na najsmaczniejszy
wywar – zajazdy, restauracje
lub gospodarstwa agroturystyczne – powinni zapoznać

się z regulaminem dostępnym
na stronie www.ckjedlina.
pl. Wszyscy oni powalczą o
złotą, srebrną i brązową wazę

Wygraj pobyt w Norweskiej Dolinie
- pobyt dla 2 osób + max. 2 dzieci
- pobyt z pełnym wyżywieniem
- voucher obejmuje 2 noclegi w luksusowych apartamentach
Norweska Dolina w dni robocze, oprócz weekendów
- voucher do wykorzystania do 22 grudnia 2022 roku

oraz o staż w restauracji „Boreczna” z głównym jurorem,
kucharzem, Wojciechem Harapkiewiczem. Ci, którzy chcą
skosztować pysznych zup, po
prostu, muszą tego dnia przyjechać do tej uzdrowiskowej
miejscowości. Za porcję (200
ml) zapłacicie jedynie 5 zł.
Każdy kto kupi zupę, dostanie
bilet na letni tor saneczkowy
do wykorzystania w Centrum

wymyśl hasło Festiwalu Zupy (ma mieć formę dwuwiersza
i zawierać cechy dowcipu)
wytnij kupon i wypełnij go (imię, nazwisko, telefon,
rymowanka)
kupon wrzuć do urny przy stoisku centrum kultury w Parku
Zdrojowym (obok muszli koncertowej)
kupony możesz wrzucać tylko 28 sierpnia od godz. 13:00
do 17:00
o tym, kto zwycięży, dowiesz się podczas Festiwalu Zupy,
ok. godz. 18:00
Szczegółowy regulamin zabawy dostępny na stronie
www.ckjedlina.pl
Aktywności „Czarodziejska
Góra w Jedlinie-Zdroju.
Nowością w tym roku będzie udział w „przystawce”
festiwalowej, którą zaplanowano 26 i 27 sierpnia. Chodzi
o przygotowanie specjalnej
oferty dla klientów w siedzibie
uczestnika. Może to być rabat
na niektóre artykuły, wydarzenie artystyczne lub menu
degustacyjne. Przez miesiąc
po festiwalu będzie można

Dajcie się oczarować
Norweska Dolina to wyjątkowy resort. Tu teraźniejszość łączy się z historią. Dziewięć ekskluzywnych willi powstało w magicznym miejscu, które
100 lat temu ukochali artyści i uczeni, szukający wśród natury spokoju i
natchnienia.

Fot. użyczone (Norweska Dolina)

Ależ my lubimy wspierać kapitalne wydarzenia. A jeśli przy
okazji możemy uradować naszych czytelników, to już w ogóle
pełnia szczęścia. Ale po kolei,
bo z nadmiaru informacji może
wam się zakręcić w głowie.
XIX Dolnośląski Festiwal
Zupy odbędzie się 28 sierpnia
2022 w Parku Zdrojowym
przy ul. Warszawskiej w Jedlinie. Chcący wziąć udział w

Weź udział w konkursie

też głosować w konkursie na
„Zupę publiczności”.
A skoro jesteśmy przy konkursach, dzięki WieszCo możecie wygrać dwudniowy pobyt
dla dwóch osób w Norweskiej
Dolinie. Jak to zrobić, czytajcie
obok. To główna nagroda
w naszej zabawie. Będą też
inne, jak voucher o wartości
200 zł do wykorzystania w
jedlińskim parku linowym.
ToP

dzić czas przy kilku pełnowymiarowych stołach do bilarda
czy torach do bowlingu. Nie
brakuje również atrakcji dla
miłośników gier multimedialnych, na których czekają
stanowiska z konsolami.
Woda to doskonały sposób na relaks i oczyszczenie
zmysłów. Basen, jacuzzi i
groty Jotunhaimu – jest w
czym wybierać. Nasz basen
usytuowany jest na piętrze i
dzięki wielkim przeszkleniom
oferuje najwspanialszy widok
na dolinę.
Podniebne spacer y po
szklanej podłodze? Wodne
piruety w ciepłych bąbelkach?
Szalone szarże w kolorowych
klockach? Mamy to dla waszych maluchów! I znacznie
więcej! Jesteśmy resortem
przyjaznym rodzinom i wiemy,
jak ważne jest to, by podczas
wakacji wszyscy doskonale
się bawili.
Proponujemy zapoznać się
ze wszystkimi oferowanymi
przez nas atrakcjami – jest w
czym wybierać.

WALIM

Temat wraca jak bumerang

Co roku w wakacje policjanci ruchu drogowego częściej odwiedzają Zagórze Śląskie w gminie Walim. Wszystko przez kierujących, którzy w lecie nieprawidłowo
parkują swoje samochody, w ten sposób często utrudniając ruch dookoła Jeziora
Bystrzyckiego.

Zagórze Śląskie jest miejscem atrakcyjnym pod względem turystycznym,
dlatego od wielu lat w okresie letnim
obserwujemy tam wzmożony ruch

pojazdów. To niestety często wiąże się z
dużymi utrudnieniami na drodze wokół
jeziora, dlatego policjanci stale nadzorują ten rejon powiatu wałbrzyskiego.

Największym problemem jest jednak parkowanie samochodów dookoła akwenu. Niestety, jak co roku,
duża ilość osób nie stosuje się do

ustawionych znaków zakazu parkowania. Często pojazdy pozostawiane
są po obu stronach drogi. W takich
sytuacjach każdy, kto pozostawi swój
pojazd w miejscu niedozwolonym,
musi liczyć się z konsekwencjami
prawnymi. Mandat za nieprawidłowe parkowanie to 100 zł i 1 punkt
karny. Jeżeli policjant zdecyduje się
sporządzić dokumentację do wniosku
o ukaranie, w sądzie grzywna może
SCB
wynieść nawet do 5 tys. zł.
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pieszych wędrówek po górach, mieszkańcy Głuszycy.
Od 2017 roku włączyła się
w to wszystko gmina, a rok
później głównym organizatorem zostało Stowarzyszenie
Przyjaciół Głuszycy. Od tego
roku nad „Żyletą” czuwa Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

» Tegoroczna, letnia edycja Sudeckiej Żylety, będzie już 11 w historii

GŁUSZYCA

Żyleta na ostro w Sudetach
Organizowana jest od kilku lat, rozwinęła się w niesamowitym tempie i ściąga na
start ludzi z coraz dalszych zakątków Polski. A wszystko zaczęło się przed kilku
laty od zaledwie 30 uczestników. Mowa o maratonie pieszym, który jest ostry jak
brzytwa. Tfu, jak żyleta, bo to przecież Sudecka Żyleta.
Już 26 sierpnia śmiałkowie
staną na starcie tej imprezy
po raz jedenasty. Aż wierzyć
się nie chce. Nam wydaje
się jakby to było wczoraj gdy
pisaliśmy o 5, czy 6 edycji,
tymczasem Sudecka Żyleta”
przekroczyła właśnie magiczną liczbę 10.
W Głuszycy trwają przygotowania do 11 maratonu
pieszego z kolei. Pewnie zastanawiacie się, skąd fenomen
tego wydarzenia. Wystarczy
spytać uczestników, którzy
przytaczają gotowe odpowiedzi, mówiąc, że idą, by
sprawdzić swoje możliwości,
przeżyć niesamowitą przygodę, poznać ciekawych ludzi
albo po to, aby podziwiać
piękno sudeckiej przyrody. W

Sudeckiej Żylecie nie chodzi o
czas i śrubowanie kolejnych
rekordów. Nie ma w niej żadnej klasyfikacji. Nikt nie bije

się o miejsca w stawce. Każdy
walczy tylko z samym sobą
i z własnymi słabościami.
Ważne jest samo uczestnic-

» Zimą to nie jest prosta sprawa, by przejść kilkadziesiąt
kilometrów

two i ukończenie maratonu,
potwierdzone medalem i certyfikatem, który odbiera się
na mecie, zaraz po pokonaniu
zaplanowanego dystansu.
Wydarzenie organizowane
jest od 2016 roku. Zawsze
zimą i latem. W lutym jako
edycja zimowa licząca ok. 50
km oraz w sierpniu jako edycja letnia i nocna o dystansie
wynoszącym ok. 60-70 km.
Trasa maratonu za każdym
razem jest modyfikowana,
wiedzie przez Góry Sowie,
Wałbrzyskie i Suche. W tym
roku uczestnicy letniej edycji
wyruszą za tydzień w piątek 26 sierpnia z terenu boiska sportowego w Głuszycy,
punktualnie o godz. 20:00.
Będą mieć do pokonania ok.

68 km trasy przebiegającej
m.in. przez takie szczyty jak
Wielka Sowa, Gomólnik Mały,
Waligóra. Piechurzy „zahaczą”
również o schronisko Andrzejówka oraz urokliwe Kamyki
w Głuszycy Górnej.
Maraton po raz pierwszy zorganizowali pasjonaci

Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, czego
dowodem jest bardzo krótki
czas trwania zapisów internetowych. Tymczasem w pierwszej letniej edycji Sudeckiej
Żylety wystartowało raptem
30 osób. W drugiej zimowej
było już 200 uczestników, a
w kolejnej 300. Od 2018 roku
limit uczestników ustalany
jest na poziomie 600 osób,
a zapisy trwają zazwyczaj
kilkanaście minut. W każdym
maratonie biorą udział piechurzy z wielu zakątków Polski, a
także przyjezdni z zagranicy.
To, że ukończenie Sudeckiej
Żylety do prostych nie należy,
docenili sami ludzie gór, którzy w plebiscycie internautów
uznali ją za „Najostrzejszą
górską wyrypę 2018”. W
końcu to żyleta. Warto też
dodać, że nie byłoby tego
sukcesu, gdyby nie wolontariusze, poświęcający swój
wolny czas, by maraton pieszy zawsze był niezapomnianym przeżyciem.
Red

REKLAMA

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Trasa maratonu za
każdym razem jest
modyfikowana, wiedzie przez Góry Sowie, Wałbrzyskie i
Suche
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Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Film „Plastikowa apokalipsa” porusza ważne tematy – ochrony środowiska i zmian klimatycznych

GŁUSZYCA

Armagedon z tym plastikiem
Mamy nadzieję, że Robert Delegiewicz, reżyser filmu „Plastikowa apokalipsa”, nie
obrazi się na nas, że nie porównujemy go z innymi twórcami, którzy pokazali lub
opisali wizję czegoś przerażającego. Podobnie jednak jak w słynnej książce czy
hollywoodzkiej produkcji w Głuszycy też zdecydowali się podjąć ważny temat.
Ta słynna książka, o której
wspominamy na wstępie, to
dzieło Tadeusza Konwickiego
„Mała apokalipsa”. Film, do
którego odwołujemy się, to
natomiast obraz Francisa For-

da Coppoli „Czas apokalipsy”.
Wiemy, wypaliliśmy z dość
dużego kalibru. Co zrobić,
takie nam przyszły pierwsze skojarzenia. Groteskowe
przedstawienie realiów PRL

przez pisarza i pokazanie absurdu wojny przez filmowca
są apokaliptycznymi wizjami
artystów. Co do tego chyba
nikt nie ma wątpliwości. Zachowując wszelkie proporcje,

ze sztucznymi tworzywami
zalewającymi świat, jest podobnie. Czeka nas plastikowa
apokalipsa.
Niedawno zakończyły się
zdjęcia do filmu pod tym tytu-

łem. Dodajmy w tym miejscu
ważną rzecz. Obraz powstaje
w ramach „Sowiogórskich
warsztatów filmowych”, na
które otrzymano pieniądze
z Unii Europejskiej. Zada-

nie realizuje Stowarzyszenie
Przyjaciół Głuszycy w partnerstwie z miejscowym Centrum
Kultury-Miejską Biblioteką
Publiczną, Podziemnym Miastem Osówka i Chórem Seniorów Renoma. Fajnie, że
kilka instytucji skrzyknęło się
i chce opowiedzieć o czymś
ważnym.
W warsztatach odbywających się od maja do lipca brali
udział mieszkańcy Głuszycy i
Jedliny-Zdroju wyłonieni w
castingu filmowym. Jak się
okazało, naturszczyków nie
brakowało, a czuwał nad
nimi zawodowy aktor, reżyser
i scenarzysta Robert Delegiewicz. Być może zdradzimy
trochę „kuchni”, ale nie było
chyba osoby pracującej nad
projektem, której nie podobałaby się praca na planie
filmowym. W czasie kilku
dni zdjęciowych nagrano
materiał do półgodzinnej
produkcji poruszającej tematykę ochrony środowiska oraz
zmian klimatycznych. Zdjęcia
kręcono na terenie m.in. w
Podziemnym Mieście Osówka, na Kamykach oraz w
Pałacu Jedlinka. W nagraniu
brał udział także Chór Seniorów Renoma, który wykonał
utwór muzyczny.
Wkrótce film „Plastikowa
apokalipsa” będzie można
zobaczyć online. Nie możemy
doczekać się premiery.
Red

STARE BOGACZOWICE

Skrzyżowali miecze

Trochę błota i grząski teren
nikomu nie przeszkadzały,
bo na widzów czekało mnóstwo atrakcji. Dziesiątki,
jeśli nie setki rekonstruktorów z wielu zakątków Polski
zjechało do zamku Cisy w
Starych Bogaczowicach, by
pokazać, jak wyglądało życie
przed kilkoma wiekami. I nie
chodzi wyłącznie o codzienne obowiązki, ale o to co
tygryski lubią najbardziej,
czyli rekonstrukcję bitwy
o zamek, która zakończyła

czwarty już turniej rycerski
w tym miejscu.
Walki, pojedynki, szczęk
żelastwa to jedno, ale sporym
zainteresowaniem widzów
cieszyły się zabawy plebejskie. Można było wziąć topór
i cisnąć nim na odległość, a
mniej sprawni w sztuce wojennej rzucali… mokrą szmata.
Gdzieś ktoś strzelał z łuku,
w innymi miejscu odbywały
się turnieje szachowe i gry
w kości. Wielu amatorów
zgromadził pokaz tańców z

epoki. Byli też tacy, którzy z
godnym podziwu zapałem
szukali skarbu, choć musimy
przyznać, nie wiemy, czy znaleźli jakieś klejnoty. Szczególną
uwagę wokół siebie skupiali
sokolnicy, a lubiący trochę się
zmęczyć uczestniczyli w biegu
dam i rycerzy. Powodzeniem
cieszyły się konkurs średniowiecznych nakryć głowy, który
szczególnie upodobały sobie
białogłowy i polowanie na jelenia. Odbyły się ponadto inne
zabawy, jak randka w ciemno i

» Ludzie uwielbiają takie pokazy

konkurs bardów. Musimy podsumować te atrakcje jednym
sformułowaniem „działo się”
pod zamkiem Cisy, pod którym
grupy rekonstruktorów rozbiły
imponujące obozowisko.

Członkowie bractw rycerskich i gmina Stare Bogaczowice, stanęli na wysokości
zadania. Czwarty turniej rycerski przeszedł do historii, a
oni już myślą o kolejnym w

Fot. Ryszard Burdek

W średniowieczu mało kto przejmował się pogodą.
Zwłaszcza gdy zbliżała się bitwa. Trzeba było stanąć
w polu i walczyć. Zachowując wszelkie proporcje
podobnie było podczas turnieju pod zamkiem Cisy.
Choć pierwszego dnia imprezy lało jak z cebra, nazajutrz pod warownią zameldowało się mnóstwo rycerzy, giermków i dam.

przyszłym roku. Rezerwujcie
czas, by podczas kolejnych
wakacji spróbować swoich sił
w rzucie toporem albo choćby
mokrą szmatą.
Red

Wałbrzyska na ukończeniu
Do 20 sierpnia kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami,
związanymi z remontem ul. Wałbrzyskiej w Wałbrzychu,
przy wylocie z miasta.

na obrzeżach miasta. Dla samochodów
wprowadzono ruch wahadłowy.
- Dwie górne warstwy drogi będą wykonane z mas bitumicznych, wyprodukowanych z kruszyw wydobywanych w regionie

przez KSS Bartnica. Przekazaliśmy
na potrzeby remontu około tysiąca
ton mas, które wyprodukowane
zostały także lokalnie, w Wytwórni
Mas Bitumicznych w Starym Julianowie koło Wałbrzycha – mówi
Grzegorz Korzanowski, dyrektor
Zespołu Wytwórni Mas Bitumicznych KSS Bartnica.
W ramach remontu modernizowane są także elementy
otaczającej jezdnię infrastruktury.

- Między innymi wymienione
zostanie obramowanie drogi,
będą nowe krawężniki i studzienki deszczowe, natomiast w
miejscu znajdującej się przy tej
jezdni skarpy wzmocnione zostanie dodatkowo podłoże – mówi
kierownik budowy Zbigniew
Stander z wykonującego remont
Świdnickiego Przedsiębiorstwa
Budowy Dróg i Mostów.
SCB

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

» Zjazd zabytkowych aut przyciągnął tłumy
miłośników pojazdów w stylu retro

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Mają rozmach, nie ma co!
Jak już za coś się biorą, to na pełnym wypasie. W Szczawnie dzieje się ostatnio tak
wiele, że miasta zdecydowanie większe od naszego uzdrowiska mogłyby pozazdrościć „zdrojowi” pomysłowości i kreatywności. Niech się inni uczą, jak robić udane
imprezy.
Wydaje nam się jakby to
było wczoraj, gdy zapowiadaliśmy weekend pełen atrakcji
w Szczawnie-Zdroju. Tym-

czasem nim się obejrzeliśmy,
minęły dni wypełnione dobrą
zabawą i przepysznym jedzeniem.

To ostatnie dosłownie przyjechało z całego świata, bo
goście raczyli się daniami
podczas zjazdu food trucków.

JEDLINA-ZDRÓJ

Polubicie się pluskać

Furgonetki zaparkowały na
deptaku, a turyści, kuracjusze
i mieszkańcy mogli skosztować
wielu smacznych potraw. Były

dania greckie, amerykańskie
burgery, kurczaki w stylu Kentucky, hiszpańskie churrosy,
pierożki tybetańskie czy lody

wać obok basen z torami do
pływania. Na razie szukamy
sposobu finansowania inwestycji. Szacujemy, że będzie to
kosztować około 10 milionów
złotych – dodaje burmistrz. Co
ważne, część pieniędzy uzdrowisko już pozyskało.
Przypomnijmy, że za terenie
kompleksu „Active Jedlina”
funkcjonują już boiska spor-

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

ny był gotowy już w przyszłym
roku. A otwarcie miałoby odbyć się przed sezonem na
upały. Brzmi naprawdę obiecująco. Gmina ma wybrane
już nawet miejsce, gdzie miałyby powstać oczka wodne
i wodotryski, tuż przy placu
zabaw na terenie wspomnianego kompleksu. - W przyszłości chcielibyśmy wybudo-

tajskie. Jednym słowem, dla
każdego coś smacznego. Po
sytej uczcie można było przespacerować się Parkiem Zdrojowym między zaparkowanymi
pojazdami retro. Zabytkowych
samochodów przyjechało ponad 50 i to nie tylko z Polski,
ale też z Czech i Niemiec. Kto
nie widział tych motoryzacyjnych „perełek” niech żałuje. W
weekend nie zabrakło również
atrakcji dla najmłodszych, choć
i dorośli dali się porwać…
kolorom obrzucając się na
Słonecznej Polanie proszkami
holi. A wszystkich bez wyjątku
do zabawy gorąco namawiał
DJ Novicki.
Żeby nie było, musimy jeszcze wspomnieć o Festiwalu
Biegowym, który już jakiś czas
temu odbył się pod Chełmcem.
Na starcie pojawiło się 150
uczestników, którzy wedle
swoich możliwości mogli wybrać jedną z trzech tras – na
5, 10 i 15 km. Ta środkowa
prowadziła na szczyt góry. U jej
stóp zorganizowano sportowy
jarmark dla najmłodszych,
w którym bawiło się ponad
200 dzieci, a centrum całego
zamieszania stał się teren przy
kompleksie Dworzysko. Red

» W tym miejscu w przyszłym roku miałby
powstać w Jedlinie letni park wodny

Jedlina-Zdrój chce chyba zawstydzić Wałbrzych. Przyznajemy, napisaliśmy to nieco prowokacyjnie, ale faktem jest,
że miasteczko w powiecie wałbrzyskim zamierza wybudować letni park wodny. To inwestycja, która ma zwiększyć
atrakcyjność uzdrowiska. Gmina pozyskała na ten cel 5
mln zł. Nieco później ma zostać wybudowany basen.
Park Wodny ma powstać
na terenie kompleksu „Active
Jedlina” przy ul. Kłodzkiej.
– To będzie zestaw różnych
urządzeń i brodzików głównie
dla dzieci, które dzięki temu
schłodzą się podczas letnich
upałów – mówi Leszek Orpel,
burmistrz Jedliny-Zdroju.
W mieście mają ambitny
plan i chcieliby, aby park wod-

Fot. użyczone (KSS Bartnica)

WAŁBRZYCH

Choć to droga krajowa, jej modernizacji podjęły się wspólnie Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy (KSS Bartnica) i
samorząd Wałbrzycha. Naprawiany jest
400-metrowy odcinek ul. Wałbrzyskiej,
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towe, bulodrom, plac zabaw
dla dzieci, pump track, skate
park, urządzenia do ćwiczeń
parkour oraz jedyny w Aglomeracji Wałbrzyskiej wybieg
dla psów. Patrząc na sporo
ludzi pojawiających się w
tym miejscu w weekendy,
letni park wodny może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Zwłaszcza, że miastu udało
się przekonać koleje, aby przy
kompleksie zatrzymywały się
pociągi jadące przez Jedlinę.
Stacja już jest, teraz czekamy
aż ruszą regularne połączenia.
Zmotoryzowani turyści mogą
natomiast zostawić swój samochód na przestronnym i
darmowym parkingu.

Dodajmy, że przy kompleksie zaczynają się też trasy
rowerowej „500”. Stąd można
wjechać na jedlińskie single
tracki. Dodatkowym ułatwieniem dla miłośników dwóch
kółek jest miejsce obsługi
rowerzystów z narzędziami,
stacją ładowania i wodą.
Red
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Fot. użyczone (UG Świdnica)

» Ukraińcy pilnie uczą się języka polskiego

GMINA ŚWIDNICA

Pomagają najlepiej jak potrafią
Gmina Świdnica nadal angażuje się w pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy
uciekając przed wojną znaleźli schronienie w powiecie świdnickim. I tu uczą
się języka polskiego.
Główną barierą uniemożliwiającą aktywizację zawodową obywateli Ukrainy
jest brak wystarczającej

znajomości języka polskiego. Aby proces aklimatyzacji
był łatwiejszy, realizowany
jest bezpłatny kurs języka

polskiego dla przebywających w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Lubachowie.

STRZEGOM

Tak oto zadbali
o najstarszych

- Specjalny przyspieszony
kurs języka polskiego przyczyni się nie tylko do zdobycia
przez uczestników podsta-

wowych umiejętności językowych niezbędnych w codziennych sytuacjach, ale również
ułatwi proces ich adaptacji,

z wyznaczonym przez seniora
opiekunem, aby jak najszybciej
udzielić pomocy poszkodowanemu. W sytuacji kiedy użytkownik upadnie i nie będzie
miał możliwości wciśnięcia
przycisku SOS – opaska automatycznie wykryje taką sytuację
i uruchomi alarm. Tak szybka
reakcja jest niezwykle ważna,

Fot. użyczone (DDP Senior-Wigor w Strzegomiu)

i ratowników z telecentrum
SIDLY Healthcare.
Kiedy użytkownik opaski
wciśnie przycisk SOS, telecentrum otrzyma automatyczny
alert, po czym nastąpi połączenie z ratownikiem z poziomu urządzenia. W sytuacji
potrzeby ratownik wyśle służby
ratunkowe lub skontaktuje się

KaR

» Seniorzy w kolejnym mieście mogą czuć
się bezpiecznie z powodu teleopieki

Gmina Strzegom wdrożyła właśnie na swoim terenie
teleopiekę wśród seniorów w wieku 65 plus. Podobnie
jak w innych miejscowościach, w których opaski doskonale się sprawdziły, również strzegomscy seniorzy
zadowoleni są z takiej formy pomocy.
W Dziennym Domu Pobytu
Senior-Wigor w Strzegomiu
beneficjenci programu otrzymali tzw. opaski telemedyczne. Teraz mogą oni poczuć
się bezpieczniej, ponieważ
ich parametry życiowe, jak
choćby tętno oraz saturacja
są na bieżąco monitorowane
przez medyczną opaskę SiDLY

znalezienia pracy i integracji w
nowym miejscu zamieszkania.
Kurs pozwala na skuteczny
rozwój wszystkich niezbędnych w posługiwaniu się językiem obcym umiejętności
takich jak mówienie,
rozumienie ze słuchu, czytanie czy
pisanie. Dodatkowo każdej osobie
zapewniamy niezbędne materiały
do nauki. Jest
realizowany
w wymiarze
72 godzin od
poziomu podsta wo we go
w siedzibie
schroniska w
Lubachowie –
mówi Dorota
Waliszak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Świdnicy.
Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu
przez magistra filologii polskiej i lektora języka polskiego
z Białej Cerkwi na Ukrainie.
Organizacja kursu języka polskiego dla naszych wschodnich sąsiadów mieszkających
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie
nie byłaby możliwa, gdyby nie
wsparcie finansowe otrzymane w formie darowizn, m.in. z
miast partnerskich z Lampertheim (Niemcy) i Maldegem
(Belgia).

ponieważ minimalizuje ryzyko
wystąpienia skutków niebezpiecznych zdarzeń i ma duży
wpływ na dalsze życie seniora.
- Nadzorem objęto aż 103
naszych seniorów w wieku
powyżej 65 lat. Teleopieka
to z jednej strony stały mo-

nitoring pod kątem potencjalnego zagrożenia dla zdrowia lub życia, umożliwiający
natychmiastowe wezwanie
niezbędnej pomocy. Z drugiej zaś to również poczucie
bezpieczeństwa, które często
zmniejsza się wraz z wiekiem,

postępującymi chorobami i samotnością oraz świadomość,
że ktoś nad nami nieustannie
czuwa – informuje Tomasz
Wanecki z Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu. Projekt potrwa
do końca 2022 roku.
KaR

Chciał zarobić... Została z niczym
Do świdnickich policjantów zgłosiła się 56-latka, która
padła ofiarą oszustów. Co tym razem?

Po chwili od rejestracji zadzwonił do
niej mężczyzna z informacjami, jak
działa platforma i jak można zarobić
na akcjach. Następnie przesłał link
do „specjalnej aplikacji” i nakazał jej
zainstalowanie. Kobieta zgodziła się

i zainstalowała na swoim urządzeniu
program umożliwiający zdalne sterowanie jej systemem operacyjnym.
Przy okazji wpłaciła blisko tysiąc
złotych. Świdniczanka dostała też
informację, że pieniądze dotarły. Po
trzech dniach do 56-latki zadzwonił
mężczyzna, który oświadczył, że
będzie jej opiekunem inwestycyjnym.
Polecił jej zalogowanie się na platformie i otworzenie rachunku, na którym
miałaby gromadzić pieniądze z giełdy.

Mężczyzna poprosił także, by kobieta
przekazała numer karty debetowej
oraz kredytowej, co pokrzywdzona
uczyniła zgodnie z instrukcjami.
Po ponownym zalogowaniu się na
swoje konto 56-latka odkryła, że na
rachunku nie ma pieniędzy. Łącznie
straciła 18 tys. zł. Pamiętajcie, nigdy
nie instalujcie na swoich urządzeniach proponowanych wam przez
nieznajomych programów.
KaR

Fot. użyczone (UM Jaworzyna Śląska)

» Zbiornik zostanie zrekultywowany i stanie się miejscem rekreacyjnym

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Sto tysięcy i staw jak nowy
Zbiornik wodny w Piotrowicach Świdnickich wraz z terenem przyległym zostanie zrewitalizowany. Zapowiada się pięknie! My wiemy, co dokładnie się
zmieni i kiedy to nastąpi.
Miejsce zapomniane, zaniedbane,
mało atrakcyjne... – To jedno z tych
zadań, które znacząco wpłynie na

komfort codziennego życia mieszkańców. Rekultywacja stawu ma
na celu nie tylko przywrócenie

jego poprzedniego, dobrego stanu,
ale i utworzenie ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury

POWIAT ŚWIDNICKI

Zgubili się w lesie...

rekreacyjnej. Powstanie miejsce
do odpoczynku, w którym będzie
można spędzić wolny czas. Dziękuję

Fot. KaR

ŚWIDNICA

Jak wynikało z relacji kobiety, na
jednym z portali społecznościowych
znalazła ogłoszenie o możliwości
inwestycji w akcje koncernu naftowego. Wypełniła formularz podając
swój numer telefonu, imię i nazwisko.
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za zaangażowanie radnej Barbary
Chromy i sołtysa wsi Krzysztofa
Pawłowskiego w realizację tego
projektu – mówi burmistrz Jaworzyny Śląskiej, Grzegorz Grzegorzewicz.
Umowę na realizację zadania
podpisali kilka dni temu wicemarszałek województwa dolnośląskiego i burmistrz Jaworzyny Śląskiej.
Jak ma być w Piotrowicach Świdnickich? Rewitalizacja stawu zakłada
nie tylko rekultywację zbiornika, ale
również, a może przede wszystkim
stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców.
Zadanie ma być wykonane do końca
2022 roku. Na realizację inwestycji
gmina Jaworzyna Śląska pozyskała
ponad 95 tys. zł.
Znamy też już harmonogram prac,
które będą realizowane w trzech
szybkich etapach. Na początek zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne na stawie i terenie przyległym. Zostaną odtworzone dopływy,
a cały teren zostanie posprzątany. W
drugim etapie, po odpompowaniu
wody i odłowieniu ryb, zbiornik zostanie odmulony, wyprofilowany na
nowo, ponownie napełniony wodą
i zarybiony. Ostatni etap obejmie
montaż małej architektury i nasadzenia.
KaR

» Policjanci pomogli turystom wydostać się z lasu

Dyżurny komisariatu zgłoszenie o zagubionych w
środku Książańskiego Parku
Krajobrazowego dwóch rodzinach z dziećmi, otrzymał
z Centrum Powiadamiania
Ratunkowego około godziny 21:30, kiedy zapadł już
zmrok. Natychmiast telefonicznie skontaktował się z zagubionymi turystami, którzy
poinformowali go, że posiadają nawigację, ale pomimo

to mają spory problem z
odnalezieniem drogi powrotnej. W trosce o dzieci zgłaszający poprosili policjantów
o pomoc w wyjściu z lasu.
- Funkcjonariusz otrzymał od
turystów tzw. pinezkę z ich
lokalizacją, którą następnie
przekazał patrolowi, działającemu w tamtym rejonie. Policjanci prewencji Komisariatu
I w Wałbrzychu niezwłocznie
po otrzymaniu tej informacji,

udali się w głąb lasu, by pomóc turystom powrócić do
głównej drogi. Mundurowi
prowadzili poszukiwania od
strony Lubiechowa w kierunku Jeziorka Daisy – relacjonuje mł. asp. Krzysztof Marcjan.
Już po kilkudziesięciu minutach cała historia miała swój
happy end i trójka dorosłych
osób oraz pięcioro dzieci
zostało wyprowadzonych z
terenu leśnego.

Fot. użyczone (KPP Świdnica)

Grupa turystów zgubiła się w rejonie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Mieszkańcy powiatu świdnickiego
wpadli w tak poważne tarapaty, że nie widzieli innego
wyjścia, jak tylko wybrać i zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Pamiętajcie, że jeśli potrzebujecie pomocy, nie wstydźcie
się o nią poprosić. Zwłaszcza,

gdy macie pod opieką dzieci
lub osoby starsze. Funkcjonariusze zawsze dołożą wszel-

kich starań, aby pomóc w
kryzysowej sytuacji.
KaR
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HISTORIA NIEZNANA

» Szyb Chwalibóg na Starym Zdroju, widok ogólny. Na jego terenie przed wojną uruchomiono brykietownię „Lofixwerk” (Fot. zbiory Piotra Daszkiewicza)

Jak to z podpałką było?
Wałbrzych znany jest głównie z górnictwa węgla kamiennego, produkcji porcelany i przemysłu włókienniczego. Tym głównym gałęziom przemysłu towarzyszyły mniejsze fabryki, warsztaty, zakłady. Takie dodatkowe trybiki sprawiające, że cały ten „organizm” funkcjonował niczym dobrze naoliwiona
maszyna, wypuszczając w Polskę i świat różnego rodzaju produkty oraz dając zatrudnienie tysiącom
osób.
Jedną z takich dodatkowych,
trochę już dzisiaj zapomnianych
wałbrzyskich fabryk była brykietownia (Lofixwerk) działająca
na terenie szybu górniczego
Chwalibóg (niem. Segen-Gottes-Grube), przy obecnej ul.
Batorego na Starym Zdroju.
W fabryce produkowano tzw.
lofix. Jak podaje Wikipedia
jest to paliwo stałe stosowane
jako podpałka w postaci gałek
lub kostek, sporządzone ze
sprasowanego pyłu lub miału
węgla brunatnego zmieszanego z naftalenem. W artykule
prasowym z 1957 roku natknąłem się na inny ciekawy
„przepis” z przymrużeniem
oka. „Skroplić parę naftalenu

otrzymaną drogą destylacji,
rozpuścić w niej miał węgla

brunatnego, starannie wymieszać. Potem gorącą masę

» Dwa ujęcia pożaru w brykietowni „Lofixwerke”
(Fot. Schlesische Feuerwehr-Zeitung 5/1939)

włożyć do formy, wystudzić i
doskonała podpałka gotowa”.

Brykietownię uruchomiono
prawdopodobnie w latach 30.
ubiegłego wieku, adaptując
na ten cel kopalniany budynek zakładu mechanicznej
przeróbki węgla. Po II wojnie
światowej polska administracja przejęła ją z kompletnym
wyposażeniem przystosowanym do dodatkowej produkcji
pasty do butów i podłóg oraz
środków dezynfekcyjnych. Z
powodu różnych trudności,
głównie braku odpowiednich fachowców mogących
uruchomić br ykietownię,
początkowo rozważano jej
likwidację. Sytuację jednak
opanowano i w roku 1946
fabryka rozpoczęła pracę. W

powojennym spisie telefonów
zakład opisany jest jako Fabryka Brykietów „Lofix” przy
ul. Batorego 82 (tel. 10-15).

Brykiet w postaci brunatnych kuleczek robotnice ręcznie pakowały do papierowych
worków, a po załadowaniu ich do wagonów, wałbrzyski lofix
ruszał w świat
Według Stanisława Czajki
w 1950 roku, gdy kopalnie
i koksownie stały się samodzielnymi przedsiębiorstwami,
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» Rozmiar zniszczeń w brykietowni (Fot. Schlesische
Feuerwehr-Zeitung 5/1939)

brykietownię „Lofix” odłączono od DśZPW (Dolnośląskie
Zjednoczenie Przemysłu Węglowego) i podporządkowano Centralnemu Zarządowi
Przemysłu Koksowniczego,
a od 1958, Zarządowi Zjednoczenia Hutnictwa i Stali w
Katowicach. Wtedy „Lofix”
włączono do koksowni Bolesław Chrobry (wcześniej
należała do koksowni Biały
Kamień). Chociaż możliwe
jest, że włączenie brykietowni
do Chrobrego nastąpiło już
wcześniej.
14 listopada 1957 roku w
Trybunie Wałbrzyskiej ukazał
się artykuł z serii „Okruchy
miasta” pt. „Lofix – produkt
nieznany”, który powstał w
oparciu o informacje przekazane przez ówczesnego
kierownika brykietowni, Jakuba Szczepaniaka. Według
niego już wówczas „Lofix”
był jednym z samodzielnych
wydziałów produkcyjnych
koksowni Bolesław Chrobry,
a zarazem jedynym tego
typu zakładem na terenie
kraju. Produkowany brykiet
miał postać „orzeszków” w
brunatnym kolorze. Niedoceniany przez polskie gospodynie, chętnie był używany
na Zachodzie, szczególnie
w Niemczech i Austrii (u
nas jako podpałkę masowo
używano wtedy drewna). W
pierwszym okresie powojennej działalności produkcja
lofixu sięgała 1,5-2 tys. ton
rocznie, przy czym zaniechano produkcji dodatkowej. Z
biegiem lat wielkość produkcji rosła i już na początku lat
50. wynosiła 5-7 tys. ton,
by w 1957 roku osiągnąć
10 tys. ton.

Niestety szybki wzrost produkcji okazał się kłopotliwy.
Dlaczego? Światło na ten problem rzucił redaktor Trybuny
Wałbrzyskiej. „Sprzedażą
lofixu zajmują się punkty opałowe i gminne spółdzielnie,
co spowodowało, że gotowy
towar długo musiał czekać
na odbiorców zalegając magazyny zakładu. Trzeba było
nawet interwencji Komitetu
Centralnego, aby lofix dotarł
w końcu do konsumentów.

Krótko przed południem w brykietowni
doszło do gwałtownej
eksplozji, której towarzyszył duży pożar; w
katastrofie zginęły 4
osoby, a 15 zostało
rannych
Sytuacja wydaje się dosyć
paradoksalna. Doskonała
podpałka produkowana
przez jedyną w Polsce fabrykę jest niepopularna tylko
dlatego, że dystrybutorzy nie
troszczą się o zareklamowanie towaru i sprawniejsze
zaopatrzenie. Powodzenie
byłoby na pewno zapewnione, gdyby gospodynie
domowe wiedziały, że lofix
pali się bardzo ładnie i bez
trudu szybko rozpala w piecu, a mały 10-kilogramowy
woreczek starczy na całą
zimę. Warto by również zastanowić się nad powrotem
do starej formy sprzedaży.
Rozprowadzenie tego towaru przez drogerie i sklepy gospodarstwa domowego na
pewno w ogromnym stopniu
usprawniłoby nabycie”.
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HIStOrIa NIeZNaNa
Produkcja lofixu była
zautomatyzowana. Gotowy
produkt transportowano do
obszernej hali wypełnionej
zapachem naftalenu, świdrującym nozdrza. Brykiet w
postaci brunatnych kuleczek
robotnice ręcznie pakowały
do papierowych worków. Po
załadowaniu ich do wagonów, wałbrzyski lofix ruszał
w świat. Budynek fabryczny
Lofixu wyburzono w połowie
lat 90. XX wieku, sama brykietownia zakończyła działalność
dużo wcześniej – na zdjęciach
z lat 60. budynek fabryczny
wygląda na zdewastowany.
I na tym mógłbym zakończyć dzisiejszą opowieść o
brykietowni ze Starego Zdroju. Jednak 31 stycznia 1939
roku w fabryce miało miejsce
tragiczne w skutkach wydarzenie opisane w czasopiśmie
Schlesische Feuerwehr-Zeitung, o którym nie sposób
nie wspomnieć. Co się tam
stało? Krótko przed godz.
12:00 w brykietowni doszło
do gwałtownej eksplozji,
której towarzyszył duży pożar. Policja przeciwpożarowa została zaalarmowana
o godz. 11:55 (telefonicznie
i za pomocą trzech elektrycznych sygnalizatorów).
Pierwsze pojazdy dotarły na
miejsce o godz. 12:03. Już
z daleka nad zakładem widoczne były olbrzymie kłęby
dymu, wskazujące na spore
rozmiary katastrofy. Natychmiast wszczęto duży alarm
(Großalarm), powiadomiono
również szkołę pożarniczą w
Wałbrzychu wraz z uczestnikami kursu. Gdy do bry-

kietowni przybył pierwszy
zastęp straży pożarnej, na
miejscu była już zakładowa
straż pożarna oraz zespoły ratownictwa górniczego.
Niezwłocznie przystąpiono
do działań ratowniczych.
Niektórzy pracownicy, których zaskoczyły płomienie, w
obawie przed śmiercią wyskoczyli przez okna z pierwszego piętra, ubrani w płonące ubrania. Innych na tym
piętrze uratowano za pomocą
pośpiesznie sprowadzonych
drabin. To była jedyna droga
ucieczki, ponieważ wszystkie
stalowe drzwi wewnątrz zakładu zostały tak powyginane
w wyniku wybuchu, że nie
można było ich otworzyć. W
katastrofie zginęły 4 osoby a
15 zostało rannych. Z tych 15,
dwie osoby wkrótce zmarły.
Podczas gdy część zastępów gaśniczych zajęta była
ratowaniem ludzi, pozostali
pod kierownictwem powiatowego komendanta straży
pożarnej podjęli niezbędne
działania, aby zapobiec dalszym wybuchom. Do walki
z ogniem używano wody
dostarczanej z pobliskich hydrantów przeciwpożarowych.
Pracę strażakom ułatwiał fakt,
że wokół budynku fabryki zainstalowano wystarczającą
ich ilość, dzięki czemu nie
musieli oni rozkładać długich
węży strażackich. Po około
godzinie główne zagrożenie
zostało zażegnane i do gaszenia resztek pożaru na miejscu
pozostały niewielkie siły gaśnicze. Dzięki ciągłemu zraszaniu wodą strażakom udało
się schłodzić trzy duże bunkry

» Brykietownia zniszczona w wyniku wybuchu i pożaru
(Fot. Schlesische Feuerwehr-Zeitung 5/1939)

(zbiorniki) na poddaszu, wypełnione gotową łatwopalną mieszanką. Około godz.
18:00 z zakładu wyjechała
policja pożarowa, na miejscu
została tylko jedna jednostka
straży pożarnej, która przez
całą noc miała pełne ręce
roboty. Wnętrze budynku
po katastrofie przedstawiało
okropny widok. Maszyny
pakujące, mieszalniki, bunkry i inne urządzenia, które
objął pożar, zostały poważne
uszkodzone. Żelbetowy dach
z oknami połaciowymi legł
w gruzach, a część ścian, na
których się wspierał, została
rozepchnięta. Wszystkie okna
i drzwi fabryki zostały zniszczone. Prawdopodobną przy-

» Zdewastowany budynek mechanicznej przeróbki węgla szybu Chwalibóg, w którym dawniej
działała wytwórnia lofixu (Fot. Stara Kopalnia, 1994)

czyną katastrofy był wybuch
pyłu węglowego, do którego
doszło przy przenośniku kubełkowym pracującym w
południowej części budynku
fabrycznego. W chwili oddawania artykułu do druku
trwało jeszcze ustalanie przyczyn katastrofy.
Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Spis telefonów wrocławskiego okręgu
poczt i telegrafów, 1949
2.Czajka S., Przemiany Wałbrzycha,
Wałbrzyskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Wałbrzychu, Wałbrzych
1985
3.Trybuna Wałbrzyska nr 48,
14.11.1957
4.www.pl.wikipedia.org (dostęp
03.08.2022 r.)
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Święto kolorów Paka dla Gabrysia
przeniesione
Do grona mieszkańców gminy Żarów dołączył Gabriel
Giacomo Viscomi. Włodarze miasta przekazali upominki maluchowi i całej jego rodzinie.

Pogoda pokrzyżowała plany organizatorom i nie udało
się w sobotę zorganizować w Jaworzynie Śląskiej festiwalu kolorów i baniek mydlanych.

- Cieszymy się, że nasza gmina znów
się powiększyła. Całej rodzinie serdecznie
gratuluję i życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości. Niech państwa pociechy
zdrowo się chowają. Życzę wiele optymizmu
i siły, które pomogą spełnić się w tej rodzicielskiej roli – gratulował rodzicom zastępca
burmistrza Żarowa Przemysław Sikora.
KaR

znajomymi. Niedzielne popołudnie wypełni
radość – zachęcają do udziału w wydarzeniu
organizatorzy.
Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Uczestnicy będą mogli obrzucać się proszkami holi i
puszczać bańki mydlane. Organizatorzy przygotowali aż 9 kolorów proszków, bazooki
CO2. Nie zabraknie także strefy food truck.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

To nie koniec świata! Impreza została
przeniesiona na 21 sierpnia. Początek kolorowego szaleństwa zaplanowano na godz.
16:00. Co nas czeka?
- To będzie święto radości. Impreza skierowana jest do wszystkich, bez wyjątków i
bez ograniczeń wiekowych. Poczuj magię
zabawy, obrzucaj się kolorowymi proszkami
holi i puszczaj bańki mydlane ze swoimi

Fot. użyczone (UM Żarów)

Fot. użyczone (Holi – święto kolorów)

Rodziców, którzy są zameldowani na
terenie gminy Żarów i którym urodziło się
dziecko, zachęcamy do udziału w gminnej
akcji promocyjnej „Paka dla Niemowlaka”.
Wystarczy tylko wypełnić prosty wniosek i
złożyć go w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
Zajmie to dosłownie kilka minut, a ile później
radości. Jak w przypadku małego Gabrysia,
którego wraz z rodziną obdarowało miasto.
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Radunia ze wsparciem Odbiór drogi skończony
Wreszcie, prawda? Długość remontowanego odcinka jezdni między Bojanicami a Bystrzycą Górną to
2,637 km.

REKLAMA

Stało się, 8 tys. zł zostanie
przeznaczone na realizację projektu „Pingpongowa
Gmina Marcinowice 2022”
skierowanego do najmłodszych mieszkańców tejże
gminy.
- Kolejny z naszych wniosków z pozytywną odpo-

wiedzią! Tym razem złożony
z pomocą gminy Marcinowice. Na nasz pokład jako
sponsor dołącza Wałbrzyska
Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” z kwotą
8000 zł – informują uradowani przedstawiciele klubu
z Tąpadłej.

Pozyskane wsparcie pozwoli na realizację pingpongowego projektu dla najmłodszych adeptów zespołu
pod honorowym patronatem
wójta gminy z przeznaczeniem środków na zatrudnienie
trenera. Będzie się działo!
KaR

rowów, ścinkę i ułożenie
nawierzchni poboczy. Wykonano też 26 zjazdów z
kruszywa do pól, trzy przepusty pod drogą, wzmocniono też podłoże mieszanką związaną cementem.
Dodatkowo został ułożony
nowy krawężnik na ławie
betonowej z oporem na
długości 188 m wraz do-

datkowymi 3 studzienkami
ściekowymi. Wartość robót
dodatkowych wyniosła
ponad 60 tys. zł. Wartość
całej inwestycji to natomiast ponad 3,3 mln zł,
z czego dofinansowanie
z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg wyniosło
prawie 2,5 mln zł.
KaR

Fot. użyczone (Starostwo Powiatowe w Świdnicy)

Fot. użyczone (UG Marcinowice)

W odbiorze uczestniczyli
m.in.wójt gminy Świdnica,
przedstawiciele Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
oraz głównego wykonawcy
inwestycji.
Zakres zadania obejmował między innymi
frezowanie istniejącej
nawierzchni wraz z korytowaniem, oczyszczenie

REKLAMA

Maleńki klub sportowy z miejscowości Tąpadła otrzymał wsparcie z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.
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Fot. Piotr Bogdański

» Jedna z najciekawszych rozmów
Katarzyny Kasi z Agnieszką
Szpilą, autorką „Heksy”

Góry Literatury są kobietami
Tegoroczna edycja festiwalu zdecydowanie należała do pań. To spotkania z takimi osobowościami jak Magdalena Środa, która mówiła o kondycji feminizmu w
Polsce, Agnieszka Szpila z opowieściami o eko-orgazmach, czy wreszcie Olga Tokarczuk z jej wyznaniem, że pisze nie dla idiotów, najbardziej utkwiły w pamięci.
Zapamiętamy też rozmowy Agnieszki Holland z jej biografką Karoliną Pasternak
oraz Karoliny Korwin-Piotrowskiej z Katarzyną Kasią.
Z kolei na scenie muzycznej wystąpiły Natalia Przybysz, Sutari, dziewczyny z Daga Dany i artystka, która
ściągnęła do Zamku Sarny najwięcej
słuchaczy – Hania Rani. Te i dziesiątki
innych wydarzeń, nie tylko z dziedziny literatury, spowodowały, że ósmy
festiwal Góry Literatury trzeba uznać
ze wszech miar za udany.
Nie sposób opisać wszystkiego,
co zdarzyło się przez 8 dni w Nowej
Rudzie, na Zamku Sarny w Ścinawce
Górnej, w Zamku Książ, w Świdnicy,
Ludwikowicach Kłodzkich, Radkowie
i Sokołowsku. Postaram się zatem
skupić się na tym, co subiektywnie
było najciekawsze. Druga edycja
(z ośmiu) festiwalu Góry Literatury
zorganizowana przez Fundację Olgi
Tokarczuk nabiera większego rozmachu. Na Dolny Śląsk przyjeżdżają
najistotniejsi rodzimi pisarze, a także
coraz częściej i liczniej – z Europy.
Ich spotkania były transmitowane
na żywo w internecie. Są one wciąż
dostępne na stronie festiwalu. Poza
nowinkami medialnymi, imponuje
także liczba koncertów oraz dobór
wykonawców. W tym roku oprócz
wspomnianych zagrali jeszcze Raz,
Dwa, Trzy, czeski The Plastic People
of the Universe oraz Kombi. Spośród
nich największe wrażenie zrobiła
Hania Rani – pianistka i wokalistka.
Mimo że na scenie towarzyszyły jej

tylko pianino, fortepian i syntezatory
to zachwytom nie było końca.
„Góry Literatury” to jednak przede
wszystkim książki i ich autorzy. W
tym roku nie było powodu do narzekań na ich ilość i jakość. W środę,
pierwszego dnia, „zmiażdżyła” słuchaczy zebranych na noworudzkim
rynku, historia dziadka Mirosława
Tryczyka. Opisał on w swojej książce
„Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż
śmierć” jak jego bliski krewny zabił
50 sąsiadów – Żydów. Jeszcze nie
uspokoiliśmy emocji, a już słuchaliśmy zwykłych-niezwykłych ludzi,
którzy pomagali i wciąż pomagają
uchodźcom na polsko-białoruskiej
granicy.

Prowadzący Irek Grin zadał pytanie Jakubowi Żulczykowi o to, czy wciąż
uważa, że prezydent Andrzej Duda jest debilem
Kolejny dzień stał pod znakiem polityki, choć pretekstem do rozmowy z
Donaldem Tuskiem i Anne Applebaum
była ich wspólna książka „Wybór”. Na
szczęście akcja festiwalu przeniosła
się do ogrodu Zamku Sarny, gdzie
przewinęła się, przez specjalną scenę
z potężnymi kanapami,cała plejada
kobiet pisarek, dziennikarek i na-

ukowców. Wśród nich była Karolina
Korwin-Piotrowska, która jak zwykle
z porywającą swadą opowiadała...
Tym razem o zwierzeniach swoich
rozmówców aktorów, którzy podczas
edukacji artystycznej spotkali się z
mobbingiem. Dziennikarka wydała
ich relacje w postaci książki „Wszyscy
wiedzieli”. Nie zabrakło znanej, także
z bezpośredniego języka, Manueli
Grotkowskiej. Twórczyni przyjechała
z najnowszą powieścią „Mistrzyni.
Powieść inspirowana życiem Lucyny
Ćwierczakiewiczowej”. Prawdziwą bombą okazała się Agnieszka
Szpila – kiedyś wałbrzyszanka, a
obecnie warszawianka. Pisarka,
podczas rozmowy z Katarzyną Kasią, wprowadziła nas do świata
„Heksy”. Tak zatytułowana jest jej
najnowsza powieść. I w niej można
przeczytać m.in. o stosunkach seksualnych z naturą. Młoda artystka jest
obdarzona niezwykłą wyobraźnią i
oglądem świata. Co chwilę wywoływała burzę oklasków. To m.in. z
jej udziałem odbyła się dyskusja na
temat „Kto się boi gender”? Brały w
niej udział znane feministki: Julia Fiedorczuk, Magdalena Środa, Agnieszka
Graff, Elżbieta Korolczuk oraz Manuela Gretkowska. Panie imponowały wiedzą i taktem wypowiedzi.
Nie mniej ciekawie wypadł panel
dyskusyjny o wolności słowa. Nie

mogło być inaczej, gdy zabierali głos
Adam Bodnar, Michał Rusinek i Jakub
Żulczyk. Prowadzący Irek Grin zadał
temu ostatniemu pytanie, m.in. o to
czy wciąż uważa, że prezydent Andrzej Duda jest debilem. Jakub Żulczyk był również bohaterem podczas
kolejnego dnia, kiedy odpowiadał
na pytania dotyczące stricte jego
aktywności pisarskiej. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem.
Ale królową literackiej popularności
może być tylko jedna pisarka –
Olga Tokarczuk. Nawet deszcz nie
przepędził nikogo ze słuchających

o kulisach powstania „Empuzjonu” –najnowszej książki Tokarczuk.
Jak sama o niej mówi – horroru. O
umieszczenie akcji w Sokołowsku
pytał Jerzy Sosnowski. Po spotkaniu
organizator przeznaczył mały namiot,
pod którym noblistka podpisywała
swoje książki. Do niego ustawiła się
kilkusetmetrowa kolejka, a twórczyni
składała autografy przez prawie
dwie godziny. Szacunek Pani Olgo.
Nie mogę nie odnotować innego
znacznie bardziej intymnego, wręcz
wzruszającego spotkania z autorką
„Listów do mojej siostry 1947-1973”
– Lili Fuchsberg. W Ludwikowicach
Kłodzkich Polska Żydówka, obecnie
Francuzka, wróciła do wojennych
losów i rozłąki z siostrą, cytując listy
do niej sprzed lat.
W tym samym czasie, wieczorami, w Miejskim Ośrodku Kultury w
Nowej Rudzie odbywały się seanse
filmów, w których miejscem akcji był
Dolny Śląsk. Za każdym razem zapowiadała je Jagoda Szelc. Reżyserka
robiła to zaskakująco emocjonalnie.
Część widzów chodziła do kina, aby
tylko posłuchać jej wprowadzenia
i wyjść. Skora mowa o filmach realizowanych w naszych rejonach,
to w tym roku ukazała się książka
poświęcona tej tematyce – „Nikt nie
woła, każdy pamięta. Filmowy Dolny
Śląsk”. Autorami jej są doskonale
znani szczególnie świdnickiej widowni festiwalu „Spektrum” – Lech Moliński i Jerzy Wypych. Zostając przy
X muzie stałym gościem festiwalu
jest Agnieszka Holland. Tym razem
wystąpiła jako bohaterka biografii
spisanej przez Karolinę Pasternak.
Reżyserka spotkała się ze swoimi
odbiorcami w Świdnicy i Radkowie.
To tylko część tego, co odbyło się
w ramach ósmego wydania Gór
Literatury. To na pewno największe
i jedno z najważniejszych wydarzeń
tego typu w Polsce. Prezes Fundacji
Olgi Tokarczuk – Grzegorz Tokarczuk
dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do bezproblemowego
przebiegu wydarzenia, zapowiedział,
że kolejna edycja na pewno się odbędzie. Gratulujemy i czekamy.

» Mnóstwo słuchaczy ściągnęła Olga Tokarczuk. Ci, którzy nie
zmieścili się pod sceną, oglądali rozmowę na telebimie

Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Wystąpi gruziński chór

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Wcale nie tacy obcy
Performatywne czytanie dramatu świdniczanki Marioli Mackiewicz „Sami obcy” to w zamierzeniu jego twórców tocząca się wartko teatralna lekcja o wielokulturowości Dolnego Śląska, a więc i Świdnicy. Jest to także
moralitet o tolerancji i relacjach społecznych w powojennej rzeczywistości. Dorośli alchemicy teatralni wspierani
przez młodych aktorów wcielają się w postaci reprezentujące różne nacje i światopoglądy (Kresowian, Cyganów,
Żydów, Greków, Francuzów, Niemców, Łemków), a wzbogacony o nowe wątki scenariusz sztuki, która prapremierę miała w 2015 roku,
umożliwi nam wszystkim
metaforyczną, a może i
sentymentalną, podróż w
czasie. Podczas spektaklu
będą wyświetlane napisy
w języku ukraińskim. Na
pokaz zapraszamy w ramach obchodów 370-lecia
Kościoła Pokoju w Świdnicy w środę 7 września o
godz. 19:00.
Gwoździem po ekranie

Ani na chwilę,
ani na zawsze
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu
był film „Na chwilę, na zawsze” w reżyserii Pawła Trzaskalskiego.
Reżyser to twórca m.in.
takich ważnych tytułów jak
„Mój rower” czy „Edi”. Udowodnił nimi, że potrafi opisywać ludzkie uczucia. Kiedy
w ubiegłym tygodniu do kin
wszedł jego najnowszy film
„Na chwilę, na zawsze”, wywołał u widzów spore nadzieje, że reżyser ponownie
będzie wzruszał. Niestety tym
razem się nie udało.
Powodem jest na pewno
brak udziału Trzaskalskiego w
tworzeniu scenariusza. W tym
przypadku zaufał Pawłowi

Domagale i Mirelli Zaradkiewicz. Pewnie można to uznać
za początek nieszczęść. Zanim
o kolejnych pomyłkach, to
przybliżę historię stworzoną
przez głównego aktora filmu
i autorkę scenariusza choćby
serialu „W lesie dziś nie zaśnie
nikt”. Bohaterką „Na chwilę,
na zawsze” jest Pola (Martyna Byczkowska), 22-letnia
gwiazda pop. Na jej koncerty
przychodzą tłumy fanów. Nad
jej karierą (dochodami) czuwa
ojciec i menadżer (Ireneusz
Czop). Dziewczyna nie wy-

trzymuje presji świata show
biznesu i uzależnia się od używek. Pod ich wpływem powoduje wypadek samochodowy.
Chcąc uniknąć kary więzienia
zapobiegliwy ojciec umieszcza
ją w ośrodku leczenia uzależnień. Tam spotyka Borysa
(Paweł Domagała) – wychowawcę z traumą przeszłości.
Kłopoty oraz miłość do muzyki
łączą ich ze sobą. Co prawda
fabuła nie grzeszy oryginalnością, ale nie można ją od
razu zdyskwalifikować. Kładą
ją szczegóły. Mówiąc ogól-

Przed nami X Ogólnopolski Przegląd Diaporan i Fotografii Cyfrowych.
Tegoroczna edycja przeglądu jest wyjątkowa, bo zbiega się z jubileuszem istnienia Komisji Fotografii Krajoznawczej, która organizuje
spotkanie. Wernisaż zaplanowano 20 sierpnia o godzinie 17:00 w
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na terenie Starej Kopalni. Organizatorzy
nie ukrywają, że w czasie tych spotkań możecie przekonać się, że
nawet najbardziej banalne rzeczy z odpowiedniej perspektywy mogą
stworzyć fascynujące, unikalne obrazy.
– Nasze przeglądy mają znamienny temat przewodni „Byłem –
widziałem – zdobyłem”. Parafrazując go, można by powiedzieć,
że w pierwszych latach naszej działalności bywaliśmy tam, gdzie
zawiodły nas nasze pomysły, obserwowaliśmy i fotografowaliśmy ucząc się patrzeć okiem naszego obiektywu, wykorzystując
sukcesywnie zdobywaną wiedzę i doświadczenie – przyznają
organizatorzy.

nie literacki duet nie potrafił
oddać poczucia prawdy i autentyczności. Mam poczucie,
że twórcy nie rozumieli rzeczywistości, w której umieścili
swoich bohaterów. Niestety
nie zauważył tego Trzaskalski
i nie uratował filmu.
W tej sytuacji musimy patrzeć i denerwować się, kiedy
Pola jest nieszczęśliwa i zapija smutki. Nie poznajemy
żadnych powodów tej sytuacji. Spowodowanie krzywdy
uczestnikom wypadku nie wywołuje w niej żadnych refleksji. Za to wokalistka z dnia na
dzień potrafi odrzucić alkohol.
Podobnie jak w jednej chwili z

SCB, KaR

gwiazdy staje się opiekuńczą
„Matką Polką”. Bohaterowie
są muzykami, ale dlaczego
nawet nie zamieniają słowa
na temat ich pasji? Nie sposób w to wszystko uwierzyć.
Ewidentnie w Poli nie potrafi
odnaleźć się Martyna Byczkowska. Pamiętamy ją z bardzo dobrej roli w serialu „Osadzona”. Tym razem skromne
środki wyrazu nie sprawdziły
się. Szkoda, ponieważ młoda
aktorka jest bez wątpienia
obdarzona talentem. Z kolei
Domagała mnie nie zawiódł
– zagrał jak zwykle tak samo.
Był po raz któryś tam facetem-sierotą (pokiereszowanym

przez życie), który czeka, aby
się nim zaopiekować. Koszmar. Jego udział, czyli specjalisty od nędznych komedii
romantycznych w „Na chwilę,
na zawsze”, miał ogromny
wpływ na niepowodzenie
filmu. Jakoś nie możemy doczekać się dobrego, rodzimego filmu z udziałem muzyki,
która pełniłaby ważniejszą
rolę niż tylko tło do obrazków.
W kinie światowym dobrymi
przykładami udanego mariażu
muzyki z fabułą mogą być
takie tytuły jak „Spotkania”,
„Once” czy „Whiplash”.
Ocena 4/10
Piotr Bogdański

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

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Już za tydzień w czwartek 25 sierpnia o
godzinie 19:00 w szczawieńskim Teatrze Zdrojowym wystąpi gruziński Chór Batumi. Jest on
najlepszym w Gruzji wykonawcą tradycyjnych
pieśni ludowych i nie tylko. Artystyczna praca
zespołu została doceniona przez takich wielkich
mistrzów jak A. Erkomaishvili i R. Gogiashvili.
Zespół otrzymał pierwszą nagrodę oraz Grand
Prix na V Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie J. Kakhidze „Tbilisi Jesienią”, jednocześnie odnosząc sukcesy
za granicą, występując na licznych festiwalach w Iranie, Turcji, Rosji, Finlandii, Szwajcarii. Repertuar zespołu
obejmuje ponad 100 pieśni ze wszystkich regionów Gruzji. Wykonywane są one na perfekcyjnym poziomie,
jaki prezentują zarówno poszczególni soliści jak i cały zespół. Pieśni te zawsze dzieliły radości i smutki Gruzinów.
Były one błogosławieniem i balsamem na gruzińskie rany, niezmieszaną ekspresją myśli, uczuć i marzeń. Bilety
dostępne są w biurze Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju, w kawiarni Bohema, w Domu Zdrojowym oraz na
kupbilecik.pl w cenie 60 zł i 40 zł dla grup zorganizowanych.

Królowa – fotografia cyfrowa
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NASI ULUBIEŃCY

Czekają, czekają, czekają…

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

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

DŻEKI, nr ewidencyjny 121/22
Wiek: ok. 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 10.06.2022

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

FLOREK, nr ewidencyjny 146/22
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.07.2022

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

LUCKY, nr ewidencyjny 135/22
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 24.06.2022

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

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

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

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

PREZES, nr ewidencyjny 149/22
Wiek: ok. 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 11.07.2022

RYJEK, nr ewidencyjny 191/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.10.2020
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Apelujemy, zróbcie wszystko, żeby w końcu czworonogi z wałbrzyskiego schroniska przestały czekać. Żeby znalazły nowy dom, a w nim miłość i zrozumienie. Utopia? Niekoniecznie, ponieważ na
każdym kroku udowadniacie, jacy z was wspaniali ludzie i adoptujecie koty i psy. Niech tak będzie
dalej.
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NIE MA NAS W DOMU

Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Książ skrywa w sobie niesamowite dzieła sztuki, warto im się bliżej przyjrzeć

Mity na wyciągnięcie ręki
Dziś trochę nietypowo. Namawiamy was do odwiedzin Książa w konkretnym
celu. By podziwiać prace Felixa Antona Schefflera. Znajdziecie je nie tylko
w słynnej Sali Maksymiliana, ale również w pobliskim Mauzoleum Hochbergów,
a także w krzeszowskim opactwie.

Felix Anton Scheffler urodził się 29 sierpnia 1701 roku
w Monachium, a zmarł 10
stycznia 1760 roku w Pradze.
Pochodzący z Bawarii artysta
działał głównie na Dolnym
Śląsku. Tworzył również w
Czechach. Jego charakter
malarski idealnie wpasowuje się w styl późnego baroku przechodząc w rokoko.
Na początku swojej kariery
praktykował u swojego ojca

Johanna Wolfganga Schefflera. Dalsze nauki pobierał
u Cosmasa Damiana Asama
(architekt i dekorator) w latach
1719-1722. Jego pierwszym
wielkim dziełem była dekoracja ceremonialnej komnaty
w zamku Durlach. Następnie
wyjechał na Śląsk do Nysy
zatrudniony do dekoracji kościołów tamtejszego klasztoru.
Nasz bohater pozostał już na
Śląsku i w 1732 roku osiedlił

» Malowidło plafonu znajdujące się w Sali Maksymiliana
wyszło spod ręki Felixa Antona Schefflera

się we Wrocławiu. W tym
samym roku poślubił Marię
Barbarę Heigel. Był wziętym artystą. Od 1734 roku pracował
jako nadworny malarz biskupa Philippa von Sinzendorta.
W 1732 roku został zatrudniony w jednym z piękniejszych i
malowniczych miejsc Gór Wałbrzyskich, w Zamku Książ. Tam
z jego ręki powstało malowidło
plafonu znajdujące się w najsłynniejszej Sali Maksymiliana.
Tematyką fresku jest mitologia
grecka, a przedstawia boginię
Atenę odwiedzającą Muzy
na wzgórzu Helikon. Warto
dokładnie się jemu przyjrzeć,
ponieważ na kamieniu, na
którym siedzi jedna z muz
Scheffler „wyrył” swój podpis
i datę powstania malowidła
– 1732. W rogach plafonu
znajdują się cztery medaliony
również ze scenami mitologicznymi. Do II wojny światowej
nad drzwiami prowadzącymi
do komnat bocznych wisiały
dwa wielkie płótna. Ukazy-

wały tym razem sceny z mitologii rzymskiej – Jowisza i
Saturna oraz Jowisza i Junonę. Niestety obrazy zaginęły i
do tej pory są poszukiwane.

Wewnątrz Mauzoleum, we wnękach
okiennych możemy
podziwiać przedstawienia freskowe namalowane ręką Schefflera, prezentujące
Książ z czterech stron
świata
W zamku zachowało się jeszcze jedno dzieło autorstwa
Schefflera, które można oglądać w Salonie Włoskim. Będąc
tam ponownie trzeba spojrzeć
na sufit, ponieważ obraz namalowany na desce znajduje
się w plafonie. Jest to przedstawienie bogini Flory, opiekunki
przyrody. Wspomniane dzieła
są w jasnych, pastelowych

kolorach, typowych dla epoki.
Będąc w Książu polecamy
przejść się po parku i kupić
dodatkowy bilet, aby zobaczyć
Mauzoleum. Do połowy XIX w.
był to Pawilon Letni. Wewnątrz,
we wnękach okiennych możemy podziwiać przedstawienia freskowe zamku znanego
nam już Schefflera. Dzieła prezentują Książ z czterech stron
świata. Dodatkowo artysta

umieścił scenki rodzajowe
związane z życiem wiejskim.
Obraz zamku pochodzi z XVIII
wieku, więc warto zwrócić
uwagę, że jego sylweta różni
się od obecnej. Najbardziej
rzuca się w oczy fakt, że zamek
posiadał wtedy jedną wieżę.
Idąc tropem Schefflera w niedalekim Krzeszowie, w opactwie
klasztoru cystersów, zwanym
europejską perłą baroku, możemy podziwiać jego dzieła przedstawiające wizerunki świętych
znajdujące się w Mauzoleum
Piastów Śląskich. Między innymi
w kaplicy św. Marii Magdaleny
jest wyobrażenie owej świętej.
W kaplicy północnej mieści
się ołtarz z przedstawieniem
męczeństwa św. Wacława, a w
południowej ołtarz św. Jadwigi.
Prace artysty w Krzeszowie
pochodzą z lat 1740-1741.
Nel Prorok/(red)

» Takie malowidła Schefflera znajdziecie w Mauzoleum
Hochbergów
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Okiem gracza

Czy Simsy są zagrożone?
Jednym z największych hitów pandemii było niewątpliwie Animal Crossing: New Horizons. Gra w tamtym okresie zyskała wielu fanów, a obecnie patrząc na ilość aktywnych graczy ten tytuł dalej trzyma
się świetnie. Dbanie o prywatną wyspę i jej mieszkańców przypomina mi opiekowanie się Simsami.
Przez to zaczęłam się zastanawiać, czy ta kultowa seria wreszcie zyskała poważnego rywala?

Prawnik radzi
Umowa dostawy – kiedy należy
ją zawrzeć? Odpowiada adwokat
Adam Daraż.
Umowa dostawy zbliżona
jest do sprzedaży. Różni się
jednak od niej tym, że zamówiony towar dostarczany jest
bądź częściami, bądź partiami
w określonych odstępach czasu, czyli periodycznie. Sprzedaż natomiast to najczęściej
transakcja jednorazowa. Po
drugie ważną różnicą między
tymi umowami jest to, że
dostawca jest jednocześnie
producentem dostarczanego towaru. Sprzedawca zaś
najczęściej handluje towarem
nabytym od osób trzecich.

Umowa dostawy uregulowana jest w przepisach art.
605-612 Kodeksu cywilnego,
a podstawowe zasady wynikające z tych przepisów, to
informacja, że odbiorca ma
prawo do sprawdzenia jakości
surowców. Jeżeli w umowie
zastrzeżono, że wytworzenie
zamówionych rzeczy ma nastąpić z surowców określonego gatunku lub pochodzenia, analogiczne uprawnienie
przysługuje odbiorcy, gdy w
umowie przewidziano określony sposób wykonywania

produktów. Dostawca ponosi
odpowiedzialność z tytułu
rękojmi za wady fizyczne dostarczonych rzeczy. Także w
tym wypadku, gdy wytworzenie rzeczy nastąpiło w sposób
określony przez odbiorcę lub
według dostarczonej przez
niego dokumentacji technologicznej, chyba że dostawca,
mimo zachowania należytej
staranności, nie mógł wykryć
wadliwości sposobu produkcji
lub dokumentacji technologicznej, albo że odbiorca,
mimo zwrócenia przez dostawcę uwagi na powyższe
wadliwości, obstawał przy podanym przez siebie sposobie
produkcji lub dokumentacji
technologicznej.
Przepisy stanowią też, że jeżeli dostawca opóźnia się z rozpoczęciem wytwarzania przedmiotu dostawy lub poszcze-

UWAGA KONKURS

Wiemy, że jest inflacja, że każdemu jest ciężko, że czasem kilka
razy trzeba obejrzeć banknot z obu stron, zanim się go wyda,
ale… No właśnie. Nie można dać się zwariować. Raz na jakiś
czas można sobie podarować odrobinę luksusu. I wybrać się do
knajpki na pyszną kolację lub rodzinny obiad. Choćby do Kryształowej Gospody Kuflowej w Wałbrzychu, w której nie tylko zjecie
pyszny posiłek, ale zapłacicie za niego ciut mniej niż wynika z karty
dań. Jak to? Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej cyklicznej
zabawie i poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe. Nie
jest trudne. Zerknijcie na fotografię obok. Oto fragment pewnej
twierdzy. Jakiej?
Odpowiedź musicie wpisać do kuponu, a następnie pokazać podczas
składania zamówienia. Wówczas otrzymacie 15-procentowy upust na
wybrane danie. Na miłośników pysznego jedzenia i posiadaczy
kuponów z naszej gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w
Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (17 sierpnia) do piątku
(19 sierpnia). Regulamin znajdziecie na stronie www.wieszco.pl.
Potrawę zjecie na miejscu i otrzymacie na wynos.

pomocnym dla ardecznie polecam tę
SKN
chitektów symulagrę jednak wątpię,
torem budowania
żeby ta propozycja w
domów. Znudzeni
przyszłości mogła zatwórcy postanowili
jąć miejsce Simsów.
dodać do ich proMogłabym zestawić
gramu ludzi i tym CHALLENGER ilość dodatków albo
sposobem stwomebli możliwych do
rzyli tę kultową
postawienia w wirtugrę. To właśnie ten detal sprawił, alnym domku, ale Animal Crossing
że Electronic Arts odniosło spekta- po prostu nie ma tego czegoś, co
kularny sukces.
wyniosło Simsy na szczyt.
Julia SKN Challenger
Animal Crossing porwało mnie
na wiele godzin, dlatego ser-

gólnych jego części tak dalece,
że nie jest prawdopodobne,
żeby zdołał je dostarczyć w
czasie umówionym, odbiorca
może nie wyznaczając terminu
dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem
terminu do dostarczenia przedmiotu dostawy. Dodatkowo
jeżeli w toku wytwarzania
przedmiotu dostawy okaże
się, że dostawca wykonał ten
przedmiot w sposób wadliwy
albo sprzeczny z umową, odbiorca może wezwać dostawcę
do zmiany sposobu wykonania
wyznaczając dostawcy w tym
celu odpowiedni termin, a
po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu od
umowy odstąpić.
Tworząc umowę dostawy
należy zwracać uwagę, aby
precyzyjnie określić sposób
wskazywania terminów oraz

wielkości partii dostawy – np.
w odwołaniu do prognozy
zapotrzebowania, czy też zamówień okresowych. Należy
wskazać receptury albo sposób
wykonania towarów, bądź zastrzec, że elementy te pozostawiono swobodzie wykonawcy.
Należy uregulować, czy odbiorcy przysługuje prawo kontroli procesu produkcji, a także
powinno się opisać sposób
odbioru poszczególnych partii
towarów, np. poprzez zasady
kontroli jakości i kompletności
dostarczonej partii.
W umowie dostawy należy
także określić sposób kalkulacji
wynagrodzenia oraz terminy
płatności. Powinien zostać uregulowany czas trwania umowy
oraz sposób jej wypowiadania.
Dodatkowo w umowach tego
typu często reguluje się także:
odpowiedzialność stron, kary

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.www.origin.com)

Trzeba zacząć od tego, że choć
oba tytuły w teorii opierają się
na tym samym (czyli tworzeniu
własnego świata) w praktyce są
to dwie zupełnie różne gry. Animal
Crossing opiera się na dbaniu o
prywatną wyspę i jej rozbudowywaniu. I choć do dyspozycji
graczy jest ocean przedmiotów,
moim zdaniem temu tytułowi brakuje jednej opcji tj. kontrolowania
mieszkańców.
Niewiele osób wie, że na początku Simsy miały być zwykłym,

umowne, gwarancję. W przypadku problemów z opracowaniem umowy dostawy zawsze
dobrze jest skorzystać z pomocy
prawnika.
Adwokat Adam Daraż, Kancelaria Adwokacka Adama
Daraża, ul. Chrobrego 12/4,
58-300 Wałbrzych, tel. 601
472 787 lub 74/846 11 08,
e-mail: kancelaria@daraz.pl

KUPON
Oto fragment pewnej twierdzy. Jakiej?

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

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

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

Red
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Fot. Tomasz Czeleń

» Na rowerze wokół powiatu lwóweckiego, to są dopiero widoki!

Rower jest OK

Agatowe lato nad Bobrem
Na wakacyjne wojaże nie trzeba daleko. Można w poszukiwaniu nie tylko agatów wyruszyć na rowerowe wycieczki w pięknych okolicach Lwówka Śląskiego.
Agatowe Lato to jedno
z najbardziej znanych wydarzeń okolicy. Przy okazji
jednego z obchodów tych
świąt postanowiłem poznać
te tereny zachwycony znacznie wcześniej okolicami,
gdzie swoje doliny przez lata
ukształtował Bóbr. Dla rowerzystów to idealne miejsca,
w których każdy znajdzie coś
dla siebie, czyli szlaki o różnym stopniu trudności.

UWAGA

Szlak zielony to 50-kilometrowa pętla dostępna dla
każdego. Po drodze atrakcje,
widoki, Park Krajobrazowy
Doliny Bobru. Ta odległość
szybko zostanie pokonana
niezauważona, bo jest po
prostu przyjemna. Wyruszyć
możecie z pięknego lwóweckiego rynku, spod jednego z
piękniejszych dolnośląskich
ratuszy miejskich. Po drodze
zobaczycie mury miejskie,

przejedziecie wyspę na Bobrze, warte zobaczenia będą
Pałac w Płakowicach, w Skale
i Brunowie, będziecie blisko Jeziora Rakowickiego na Bobrze.
Zobaczycie z bliska kopalnię
gipsu w Niwnicach, a przede
wszystkim pojawi się sporo
okazji na podziwianie okolicy.
Trasa jest łatwa, najlepsza dla
graveli, górali i rowerów trekingowych. Możecie więc myśleć
o miłym rodzinnym wypadzie.

KONKURS

Nie przestajemy was namawiać do chwili wytchnienia. Na przykład
po ciężkim tygodniu i z hasłem na ustach „idziemy do knajpy” zabrać
gdzieś dziewczynę, męża lub całą rodzinę na obiad. Jest kilka miłych
miejsc do posiedzenia i zjedzenia dobrego lunchu. Na przykład świdnicka Restauracja Kryształowa. Nie martwcie się, nie stracicie tam fortuny, co więcej, dzięki nam zjecie w lokalu posiłek za przyzwoitą cenę.
Dokładniej mówiąc z rabatem, który otrzymacie, jeśli weźmiecie udział
w zabawie i poprawnie odpowiecie na pytanie w naszym konkursie.
Wtedy zapłacicie mniej. Zerknijcie na zdjęcie obok. Gdzie znajduje się
ta krzywa wieża?
Dobrą odpowiedź wpiszcie do kuponu, a ten pokażcie w lokalu przy
składaniu zamówienia. Jeśli tak zrobicie, otrzymacie 15-procentowy
upust na wybrane przez was danie. Na lubiących dobre jedzenie i
posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji
Kryształowa czekają od najbliższej środy (17 sierpnia) do piątku
(19 sierpnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos jak i zjecie
na miejscu.

Drugą trasę jaką polecam to
bardziej wymagająca czerwona pętla wokół powiatu lwóweckiego. Ponad 90 km i 1400
metrów przewyższeń otwiera
możliwości na poznanie regionu i pięknych tamtejszych
miejscowości. Warto pomyśleć
o trasie w kontekście dwóch
dni i wybrać się w ten rejon
krajoznawczo. Oprócz wspomnianego Lwówka Śląskiego
trasa prowadzi w okolice Gry-

fowa Śląskiego, Lubomierza,
Wlenia czy Mirska i cała pętla
poprowadzona jest bocznymi trasami, jak najbardziej to
możliwe z dala od wielkiego
ruchu samochodów. Widoki
na oddalone Góry Izerskie
i Karkonosze oraz mniejsze
okoliczne wzniesienia pozwolą
na świetne ujęcia dla zdjęć.
Po drodze koniecznie zobaczcie ruiny Wleńskiego Gródka,
odwiedźcie Samych Swoich

w Lubomierzu, zatrzymajcie
się w Mirsku i Gryfowie. To
naprawdę piękny rejon!
Byliście w Szwajcarii Lwóweckiej? Odwiedziliście lwówecki browar? Poznaliście
urokliwe zakamarki rozlewisk
Bobru? Oczywiście ambitnie
można przejechać trasę w jeden
dzień, ale podzielenie 93 km na
dwa odcinki pozwoli wam na
pełne i spokojne delektowanie
się pięknem okolicy widzianej
nie tylko z perspektywy siodełka. Tym bardziej, że podobnie
jak pętlę zieloną, trasę przejedziecie niemal na każdym
rowerze. To dobry pomysł na
weekendową wyprawę rowerową z rodziną. Obydwa szlaki
to pętle. Wycieczki możecie
rozpocząć w dowolnym miejscu i wrócić do miejsca startu.
Tomasz Czeleń

KUPON
Gdzie znajduje się ta krzywa wieża?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Szpinak, czyli zdrowa zielenina
Szpinak jest znany i uprawiany na niemal całym świecie. Jego liście to znakomity dodatek do wielu
potraw, choć wielu osobom zielone liście wciąż kojarzą się z niesmaczną papką serwowaną w latach dzieciństwa. Radzimy jednak spojrzeć na szpinak pod innym kątem. Przy okazji rozwiewamy
pewien mit, który ciągnie się za tym warzywem od XIX wieku!
Szpinak należy do rodziny
komosowatych, wywodzi
się ze środkowo-zachodniej
Azji. Po raz pierwszy pod
koniec XX wieku warzywo
to rozsławiły w świecie pielęgniarki od św. Wincentego
a Paulo, które z tej rośliny
przyrządzały rodzaj winka
dla osób słabych, chorych,
anemicznych.

Mit o dużej
zawartości żelaza

Pierwsze skojarzenie jakie
nasuwa się, gdy słyszymy
słowo szpinak, to… wysoka

zawartość żelaza. Tymczasem
warzywo nie wyróżnia się
pod tym względem na tle
innych. Ogromny rozgłos dotyczący wysokiej zawartości
żelaza w szpinaku ma źródło
w… pomyłce przy zapisie
wyników badań przeprowadzonych jeszcze w XIX w.
przez jednego z amerykańskich naukowców. W efekcie
rozpowszechniono informację o tym, że 100 gramów
szpinaku zawiera rekordową
liczbę 30 miligramów żelaza,
gdy w rzeczywistości były to
3 mg.

Błędna informacja bardzo
szybko się rozpowszechniła,
także dzięki popularnej w
latach 30. amerykańskiej
reklamówce telewizyjnej
przedstawiającej postać
marynarza, który skory do
bitki zyskiwał nadludzką
siłę po zjedzeniu puszki
szpinaku.

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

Zalety szpinaku

Choć szpinak nie jest rekordzistą pod względem zawartości żelaza, nie znaczy to, że
należy uznać go za pokarm
bezwartościowy. Zawiera

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)
REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Pod względem biologicznym i smakowym najwartościowsze są młode liście
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» Szpinak to idealny dodatek do wielu dań

Ogromny rozgłos dotyczący wysokiej zawartości żelaza w szpinaku ma źródło w…
pomyłce przy zapisie
wyników badań
Przechodzą one do wody,
która nabiera zielonej barwy
(z tego względu wykorzy-

stuje się ją czasem do barwienia makaronu na zielono). Najzdrowsze metody
przygotowania szpinaku to
zblanszowanie (wrzucenie
na moment do gotującej się
wody, wyjęcie i odsączenie)
lub uprażenie na patelni (np.
z dodatkiem oliwy z oliwek).
Krzysztof Kamiński
Artykuł pochodzi
z portalu biokurier.pl

Szpinak ceni się
za dużą zawartość:

 białka
 błonnika
 wapnia
 potasu

cenne witaminy i składniki
mineralne, zwłaszcza chlorofil i przeciwutleniacze –
w tym dwa silnie działające: luteinę i beta-karoten.
Warta uwagi, zwłaszcza dla
kobiet ciężarnych lub myślących o posiadaniu dziecka, jest zawartość kwasu
foliowego. Pod względem
biologicznym i smakowym

najwartościowsze są młode
liście.

Co najlepsze
w szpinaku?

Szpinak jest łatwo przyswajalny i dlatego jest wskazany m.in. dla ludzi anemicznych, wątłych oraz rekonwalescentów po dużym upływie
krwi, także dla cierpiących

na przewlekłe zaparcia.
Kto dobrze go znosi i
lubi, powinien uzupełniać
swoją dietę wapniem,
np. z mleka, sera, twarogu bądź innych warzyw.
Szpinak powinny spożywać
szczególnie osoby palące
papierosy oraz bierni palacze, ze względu na jego
działanie antyoksydacyjne.

Nie zmienia to jednak faktu,
że najlepiej porzucić szkodliwe nałogi.

Aby zachować
zdrowotne
właściwości

Szpinaku nie powinno się
gotować, zwłaszcza długotrwale, gdyż traci wtedy swoje zdrowotne właściwości.

Odnawiamy elewację (2)
Wysezonowanie podłoża
oznacza, że podłoże powinno „odstać” do malowania
odpowiednią długość czasu. Ma to znaczenie, gdy
mamy nowy budynek i nowy
tynk, który chcemy pomalować. Przy odnawianych
elewacjach nie ma to takiego
znaczenia. Odczekać musimy, gdy oprócz zwykłego
naprawiania trzeba jeszcze
poprawić coś przy elewacji,
np. uzupełnić ubytki, wypełnić pęknięcia.
Do malowania bardzo
istotna jest suchość podłoża.
Malując na mokre narażamy
się na przebarwienia farby i
wychodzenie plam. Ważna
jest czystość ściany. Wiado-

mym jest, że najmniej brudzą
się powierzchnie gładkie, z
nich woda stosunkowo szybko ścieka nie osadzając brudu. Najbardziej narażone na
brudzenie są powierzchnie
rozwinięte. Takie, które mają
jakąś strukturę, najwięcej
brudu osadza się we wszelkich odmianach rowków. Dziś
jednak te struktury odeszły
w zapomnienie. Oczywiście
brud zawsze można zmyć,
jednak nie wszystkie materiały
budowlane są odporne np.
na mycie karcherem. Najłatwiej brud zmyć z tynków
gotowych (dostarczanych w
wiaderkach). Tynki te mają
dużo większą wytrzymałość
mechaniczną.

Z brudzeniem mocno związane jest także porastanie
algami i glonami (brunatne,
czarne lub zielone naloty).
Atakują one najczęściej elewacje mało nasłonecznione: północne, zacienione.
Takie zabrudzenia najlepiej
czyścić z zastosowaniem
specjalnych środków np.
SEPTOBUD 1008. Środek taki
należy nanieść na elewację
odczekać kilka godzin (czas
dezaktywacji mikroorganizmów) i zmyć myjką wysokociśnieniową. Efekt będzie
murowany. Dlaczego to takie
ważne? Ponieważ zabrudzenia biologiczne mogą
nam szybko przenieść się na
nową farbę. Co spowoduje,

że zostanie ona szybko
porośnięta.
Pamiętajmy, że w niezbędnych sytuacjach ścianę
trzeba zagruntować. Najlepiej zrobić to środkami
dedykowanymi dla danej
farby. Uniwersalny jest
grunt głębokopenetrujący
GRUNTOLIT-SG 302, który
znajdziemy w Wałbrzychu
w firmie MAZBUD. Bardzo
dobrym rozwiązaniem do
farb silikonowych takich
jak NANOTECH 006 jest też
GRUNTOLIT-SO 305 czyli
środek na bazie żywic silikonowych. Pamiętajmy, że
grunty redukują nasiąkliwość
i ułatwiają nanoszenie farby.
BP

» Zabrudzenia wiązane z algami i glonami najlepiej
czyścić środkami biobójczymi

Fot. użyczone (Kreisel)

Przed miesiącem było o doborze farb, dzisiaj o przygotowaniu podłoża.
Nim zaczniemy malowanie elewacji, należy zadbać o odpowiednie przygotowanie ścian. Podłoże powinno być przede wszystkim wysezonowane,
suche, czyste i w niezbędnych sytuacjach zagruntowane.
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Poziomo:
1 - obszar o określonych cechach
krajobrazowych, etnograficznych lub
gospodarczych
3 - wysuszony sok niedojrzałych makówek
stosowany jako środek przeciwbólowy
5 - przedmioty lub pieniądze oddane na
przechowanie na warunkach
określonych w umowie
6 - jeden z przywódców spisku
przeciwko Cezarowi i jeden z jego
zabójców
8 - pielgrzymka do miejsc świętych
9 - nieprzystosowanie czegoś do pełnienia
określonych funkcji
10 - ogólne określenie różnych, choć
powiązanych ze sobą pojęć analizy
matematycznej
12 - proces nasycania cieczy gazem
15 - wieloczynnościowa maszyna rolnicza
16 - bezleśny obszar w północnej strefie
podbiegunowej
17 - przeczenie czemuś lub odrzucenie
czegoś
18 - szczelnie zamykana część statku
kosmicznego oddzielająca się od
obiektu macierzystego
Pionowo:
2 - człowiek bez zasad, przystosowujący się
do okoliczności dla doraźnych korzyści
4 - rzecz naśladująca inną rzecz
7 - miłośnik muzyki
11 - darowanie lub złagodzenie kary
13 - zioło pochodzące z basenu Morza
Śródziemnego w starożytnej Grecji
symbolizujące siłę i odwagę
14 - południowoamerykański,
udomowiony trawożerny ssak,
hodowany dla wełny i mięsa

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - rodzaj zamszu – ircha
3 - pionowe lub ukośne pęknięcie mas skalnych i przesunięcie się ich względem siebie
– uskok
6 - rozpoczęcie biegu przed
sygnałem startera - falstart
7 - pieszczotliwie małe dziecko – bobas
10 - zewnętrzna warstwa
skóry – naskórek
12 - wzajemna niechęć lub
wrogość, wynikająca ze
sprzeczności interesów – antagonizm
13 - potocznie mężczyzna
łatwo dający się oszukać –
jeleń
14 - środek chwastobójczy –
herbicyd
17 - bylina o jadalnych jagodach i grubym korzeniu, przypominającym postać ludzką
- mandragora

18 - struna łącząca końce łuku
lub kuszy – cięciwa
Pionowo:
1 - substancja o przenikliwym
zapachu, ulatniająca się szybko w temperaturze pokojowej
– kamfora
4 - forma aparatu ortopedycznego, ograniczającego ruch w
stawie – orteza
5 - tritlenek diarsenu, śmiertelna trucizna – arszenik
8 - sanki sportowe z kierownicą i hamulcem – bobslej
9 - środek piorący, myjący lub
czyszczący – detergent
11 - dotykanie ciała w miejscach wrażliwych, pobudzające do śmiechu – łaskotanie
15 - instrument muzyczny
szarpany, o sześciu lub siedmiu strunach - gitara
16 - mały nóż chirurgiczny o
obosiecznym ostrzu – lancet

Strefa rOZryWkI / PrOmOCJa

Każdy numer gazety
możesz pobrać

BEZPŁATNIE
ze strony
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Fot. Dominik Hołda

» Szczypiornistki Victorii Świebodzice zagrają w I lidze!

Victorianki na zapleczu elity!
Decyzją Związku Piłki Ręcznej w Polsce, drużyna Victorii Świebodzice uzyskała
awans do I ligi! Zawodniczki wraz z trener Dominiką Daszkiewicz-Kwadrans będą
brały udział w rozgrywkach jako beniaminek zaplecza Superligi Kobiet w grupie
B. Stanowisko drugiego trenera obejmie Martyna Wołoch.

To historyczny moment dla zespołu piłki ręcznej kobiet w Świebodzi-

cach. Przypomnijmy, że Victoria w
ostatnim sezonie występowała w

II lidze wielkopolskiej, gdzie zajęła
świetne, drugie miejsce w stawce

dziesięciu ekip (14 wygranych i 4
porażki). W rywalizacji w swojej

grupie świebodziczanki uległy jedynie MKS-owi Kalisz.
Victoria to nie tylko zespół w II lidze, a przede wszystkim świetna praca z młodzieżą. W ostatnim sezonie
ekipa trenerki Daszkiewicz-Kwadrans
zdobyła brązowy medal mistrzostw
Polski juniorek młodszych (rocznik
2005, ale zdecydowana większość
zawodniczek Victorii urodziła się w
2006 roku). W meczu o trzecie miejsce pokonały gospodynie turnieju
finałowego, czyli Pogoń II 1945 Zabrze 34:27. Do najlepszej siódemki
zawodów wybrano dwie Victorianki:
Martynę Szczepanik oraz Justynę
Adamczewską. Ta pierwsza została
także królową strzelczyń turnieju i
otrzymała powołanie do reprezentacji
Polski U-16 na mistrzostwa Europy w
Szwecji. W Goteborgu biało-czerwone, z występującą na pozycji rozgrywającej Szczepanik, zajęły 5 miejsce.
Teraz przed 16-latką oraz Victorią
nowe wyzwania, już w I lidze! Zapewne bardzo młoda, oparta na wychowankach kadra będzie potrzebować
wzmocnień i nieco więcej doświadczenia. Już w pierwszej kolejce derby,
czyli rywalizacja z Karkonoszami
Jelenia Góra. W kolejnych starciach
nasze piłkarki ręczne zmierzą się z
MKS-em Kalisz, Dziewiątką Legnica,
Sośnicą Gliwice, Cracovią, Otmętem
Krapkowice, MTS Żory, Handballem
Wrocław, Startem Pietrowice Wielkie
i SPR-em Olkusz. Więcej informacji
o Victorii znajdziecie na klubowym
Dominik Hołda
koncie na Facebooku.

Budują i trenują
Z ekipy, która w poprzednim sezonie sięgała po srebrne medale
w Suzuki 1 Lidze zostało bardzo,
ale to bardzo niewiele. Mowa ledwie o czterech graczach: Damianie
Durskim, Bartłomieju Ratajczaku,
Hubercie Kruszczyńskim i Piotrze
Niedźwiedzkim.
W składzie pojawiło się aż sześć
nowych twarzy. Dwie ostatnie to
Kacper Kabała i Michał Marek. Ten
pierwszy ma 20 lat i ma spełniać rolę
młodzieżowca. Przypomnijmy, że w
sezonie 2022/23 gracz z rocznika
2000 lub młodszy musi przebywać

na parkiecie przez pełne 40 minut.
Kabała to wychowanek Górnika, który
w bardzo młodym wieku przeniósł się
do Gimbasketu Wrocław, a później
wyjechał do szkoły średniej na Florydzie. W USA próbował także swoich
sił na niższym poziomie uniwersyteckim (NJCAA) w stanie Georgia.
Teraz będzie zapewne uzupełnieniem
składu. Wyżej w hierarchii znajduje
się sprowadzony z drugoligowego
MKK Gniezno 21-letni Adrian Sobkowiak. Obaj panowie występują
na pozycjach obwodowych. Gdy
piszę te słowa (10 sierpnia), wałbrzy-

ski klub wciąż nie ogłosił oficjalnie
podpisania umowy z Szymonem
Walskim, 23-letnim wysokim ostatnio
związanym ze Śląskiem II Wrocław. To
właśnie wywodzący się z Tarnobrzegu
koszykarz wydaje się kandydatem na
podstawowego zawodnika U-23 w
Wałbrzychu.
Swojego zmiennika zyskał Niedźwiedzki. Umowę z Górnikiem podpisał bowiem mierzący 208 cm Michał
Marek. 26-latek dorastał w Poznaniu
(Pyra, Basket), grał także w Kutnie
(EBL, 1 liga) i Kołobrzegu (1 liga) oraz
siedział na ławce w Szczecinie (EBL).

» Przemeblowany Górnik rozpoczął przygotowania
do nowego sezonu Suzuki 1 Ligi

W ostatnich zmaganiach z korzystnej
strony pokazał się w Turowie Zgorzelec, gdzie dobrze rozumiał się z Ad-

Fot. Alfred Frater

Koszykarze Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 8 sierpnia
rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu w Suzuki 1 Lidze. U
progu przygotowań skład przemeblowanej drużyny nie jest jeszcze
zamknięty. Rozgrywki startują pod koniec września.

rianem Kordalskim, zresztą nowym
rozgrywającym biało-niebieskich.
Dominik Hołda
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Fot. użyczone (Polski Związek Biathlonu)

» Polscy biathloniści mają nową szefową

Wybory w Czarnym Borze
Czarny Bór w centrum uwagi. To właśnie tam odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Biathlonu. Wreszcie, po
kolejnym podejściu i pewnych kontrowersjach, wybrano nowego prezesa zarządu na lata 2022-2026.
Czarny Bór, niewielka wieś
w powiecie wałbrzyskim, w
ostatnich tygodniach odgrywa
ważną rolę w polskim biathlonie. Jest widoczna i ma się
czym chwalić. W lipcu odbyły
się tam mistrzostwa Polski w
biathlonie letnim, gdzie miejscowy UKN Melafir Czarny Bór
wygrał klasyfikację medalową,
zgarniając w sumie aż 16 krążków (7 złotych, 7 srebrnych, 2
brązowe). Drugie miejsce zajął
hegemon w polskim biathlonie, czyli BKS WP Kościelisko, a na trzecim uplasowała
się reprezentacja Karkonoszy
Jelenia Góra. Startowano w
czterech konkurencjach i pięciu
kategoriach wiekowych, a na
podium stawali przedstawiciele czternastu klubów.
Niedługo po zawodach
Czarny Bór, a konkretnie tamtejsze nowoczesne centrum
kultury stało się areną walki
o przywództwo w Polskim

Związku Biathlonu (PZBiath).
Pierwsze podejście do wyboru
prezesa odbyło się w czerwcu.
Jedyny kandydat, dotychczasowy prezes prof. Zbigniew
Waśkiewicz, niespodziewanie
nie uzyskał wymaganego
poparcia. Delegaci zdecydowali się zarządzić miesięczną przerwę w posiedzeniu.

Nie obyło się bez kontrowersji, bo w Czarnym Borze zabrakło
przedstawicieli największego w Polsce
klubu z Kościeliska
oraz tych związanych
ze środowiskiem Justyny Kowalczyk-Tekieli
W międzyczasie swoje kandydatury w wyborach na prezesa zgłosili Joanna Badacz,
Grzegorz Guzik oraz Adam

Kołodziejczyk. Ten ostatni,
były trener reprezentacji Polski, wycofał swoje zgłoszenie
tuż po wznowieniu walnego
zgromadzenia. W wyniku
głosowania Joanna Badacz
uzyskała 28 głosów, pokonując 31-letniego Guzika, wciąż
aktywnego biathlonistę, trzykrotnego olimpijczyka. Na sali
podczas wyborów znajdowało się 34 delegatów. Nie
obyło się bez kontrowersji,
bo w Czarnym Borze zabrakło
przedstawicieli największego
w Polsce klubu z Kościeliska oraz tych związanych ze
środowiskiem Justyny Kowalczyk-Tekieli, dwukrotnej
mistrzyni olimpijskiej oraz
dwukrotnej mistrzyni świata,
aktualnie piastującej funkcję dyrektora sportowego w
PZBiath. Nieobecność wymienionych każe sądzić, że to
efekt tarć, niesnasek i walk o
wpływy w polskim biathlonie.

- Z tym zarządem, który
państwo wybrali, na pewno
nie chciałbym pracować. Został on wybrany na bardzo
dziwnych zasadach. Zostały z
niego wykluczone dwa środowiska, w tym to najsilniejsze,
zakopiańskie. Nie ma żadnego
przedstawiciela klubu, który
ma taką liczbę seniorów, juniorów, praktycznie w każdej
kadrze. Nie wspomnę już o
mniejszym AZS Katowice.
Chyba pierwszy raz w historii
się to zdarzyło – powiedział
podczas zjazdu na Dolnym
Śląsku były już prezes Zbigniew Waśkiewicz (za sport.
pl). Nie zdecydował się kandydować ponownie, a z jego
ust w stronę działaczy padło
sporo mocnych, ale także
ironicznych słów. Nie jest do
końca jasne jak wybór nowej
prezes odbierze wspomniana
Kowalczyk, która deklarowała
kontynuację współpracy je-

dynie z Waśkiewiczem, a jest
w kiepskim relacjach z Kołodziejczykiem, wciąż członkiem
zarządu PZBiath.
Kim jest nowa prezes,
Joanna Badacz? Ma 47 lat,

jest byłą biathlonistką, reprezentantką Polski, mistrzynią
kraju oraz mistrzynią świata
weteranów, mamą mistrza
świata juniorów młodszych,
dyrektorką sportową SMS w
Szklarskiej Porębie, wieloletnią działaczką PZBiath oraz
ostatnio pełniącą funkcję sekretarza zarządu Związku. Badacz potwierdza, że pomimo
pewnych napięć Polski Związek Biathlonu funkcjonuje dobrze, ale potrzebuje świeżego
spojrzenia. - Swój program
opieram na trzech obszarach:
zbudowaniu silnej kadry narodowej, wypracowaniu solidnych fundamentów w szkoleniu dzieci i młodzieży oraz
promocji i marketingu. Mamy
już powołane składy kadr
oraz zatrudnionych szkoleniowców. Chcę kontynuować
współpracę z tymi ludźmi i być
dla nich wsparciem, tak by
nic im nie brakowało. Zależy
mi na zbudowaniu dobrych
relacji międzyludzkich, bo
gdy zespół jest zintegrowany,
łatwiej zbudować sukces –
zdradziła na oficjalnej stronie
internetowej PZBiath nowa
prezes, wyrażając również
chęć kontynuowania pracy z
Kowalczyk.
Działaczom Polskiego
Związku Biathlonu życzymy
rozwiązania palących kwestii
i powodzenia w budowaniu
silnej pozycji dyscypliny na
sportowej mapie naszego
kraju. Wierzymy też, że wciąż
będą regularnie odwiedzać
nasze okolice, w szczególności
silnie zakorzeniony w kulturze
biathlonu Czarny Bór.

» Joanna Badacz, nowa prezes PZBiath

Dominik Hołda

Fot. użyczone (Sebastian Krystek)
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Grażyna Kulesza-Szypulska

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

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

Nie da się ukryć, nie będę pisała pod publiczkę – religia w
życiu mojej rodziny nie odgrywała znaczącej roli. Do kościoła,
katolickiego oczywiście, oczywiście chodziliśmy. Zwłaszcza w
wieku dziecięcym. Ustanowione przepisami sakramenty też
mieliśmy.
Kiedy byłam w czwartej lub piątej klasie, zmieniono nam
parafię. To znaczy zmieniono ulice, które należały do parafii... to
znaczy.... Najpierw chodziliśmy do tzw. „czerwonego kościoła”
czyli do „Aniołów Stróżów” blisko Rynku. Potem kazano nam
chodzić do „białego kościoła” na 22 Lipca, czyli do parafii Św.
Barbary. Ten niewielki kościółek na wzgórzu bardziej mi przypadł do gustu. Był przede wszystkim bliżej, droga do niego
znacznie bezpieczniejsza. Z Ogińskiego można było iść ulicami
Sygietyńskiego, Kazury, Karłowicza. Wszystkie ulice stykały się
w miejscu, gdzie zaczynało się ostre zejście w dół. Do kościoła
mieliśmy zatem z górki, z kościoła pod górkę.
Po prawej stronie mieściła się potężna Szkoła Podstawowa nr
22 oraz liceum ogólnokształcące. Budynek szkoły przypominał
obwarowaną twierdzę i budził nasz strach. Jak się uczyć za
takimi murami? Okazało się, że można.
Zajęcia, zwane dziś katechezą, odbywały się w niewielkim
piętrowym budynku po lewej stronie od naszego zejścia z
góry. Budynek stał tuż przy chodniku. Pamiętam dwie salki
katechetyczne na parterze. Co było na piętrze, nie wiem. Przy-

» Grażyna z ciocią na Słonecznej Polanie
w Szczawnie-Zdroju, 1973 rok

chodziliśmy tu raz w tygodniu między czternastą a szesnastą. W
każdym razie spotykaliśmy tu rówieśników właśnie z twierdzy
„22”. Normalni byli.
Na religię chodziliśmy chętnie. Zawsze była to jakaś wyprawa, wyjście z domu, spotkanie, możliwość poplotkowania. Z
niedzielnymi mszami było nieco gorzej.
Niedziela, jedyny dzień wolny od szkoły, człowiek chciał pospać,
a tu msza dla młodzieży o 9:00, dla dzieci o 10:00. Koszmar. Na
szczęście rodziców mieliśmy wyrozumiałych. Przynajmniej ja,

Fot. użyczone (archiwum autorki)

XIII. Ministrant

Luśka i parę innych osób z podwórka. Kiedy widzieli, że trudno
nas wygonić z łóżka, odpuszczali sobie. Tym bardziej, że sami do
kościoła na 11:00 czyli sumę, nie chodzili zbyt często.
Oczywiście mówię tu o swoich rodzicach. Byli tacy, co regularnie zasuwali na mszę. Pani Henia od lornetki nawet parafii nie
zmieniła, kiedy ta się przepisami zmieniła. Nadal chodziła pieszo
do „czerwonego kościoła”. Poza tym było wśród nas wiele osób
innych wyznań lub w ogóle niewierzących. Ci oczywiście w
niedzielę mogli dłużej pospać.
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Któregoś jednak dnia, a było to wczesną wiosną, kiedy
chodziłam do siódmej klasy, walory już mi rosły i pryszcze
wyskakiwały, wydarzył się cud. Poszłam do kościoła na ową
niesławną dziewiątą, czyli na mszę dla młodzieży. Stanęłam w
nawie po prawej stronie tuż przed ołtarzem. Jak jestem w kościele, to niech mnie przynajmniej widzą. Ludzie oczywiście. Co
do Boga nie miałam wątpliwości. On widzi wszystko i wszędzie.
Z zakrystii wyszedł ksiądz i ministranci.

Oprócz wzdychania przed
ołtarzem, czyniłam pewne
starania, żeby chłopak
mnie zauważył, bo na mszę
przychodziły inne, znacznie
ładniejsze ode mnie dziewczyny,
które były wielką konkurencją
Zobaczyłam go. Może inaczej.... ja go już wielokrotnie widziałam, ale dopiero pamiętnej marcowej niedzieli zobaczyłam.
Wysoki, dobrze zbudowany, tak jak ja, czyli taki, delikatnie
powiedziane, trochę gruby. Włosy krótkie w kolorze takim ni
to blond, ni to nieblond, czyli takie jak moje. Do tego znak
szczególny – krzywe zęby. Zobaczyłam je, kiedy czytał fragmenty
Pisma Świętego. Czyli takie jak moje. Ortodonta co prawda wtedy w Wałbrzychu już był i przyjmował, na Czerwonego Krzyża,
ale jak widać nie tylko ja do niego nie chodziłam.
I tak zaczęłam co niedzielę zasuwać do „białego” kościoła, by
popatrzeć na ministranta. Ba, nawet do spowiedzi poszłam, by
następnie pójść do komunii. On chodził przed księdzem z taką
tacką, fachowo zwaną pateną. Czułam jego bliskość i było mi
dobrze.
W domu oczywiście zauważono moją religijność i nikt nic nie
miał przeciwko temu. Mama nawet chwaliła. Oczywiście, że się
nie przyznałam, po co tak latam co niedzielę do kościoła. Wtedy
też zapomniałam nawet o słynnym wałbrzyskim sportowcu, w
którym podkochiwałam się od lat. Siła mego uczucia do ministranta była porażająca.
Oprócz wzdychania przed ołtarzem, czyniłam pewne starania,
żeby on też mnie zauważył. Na mszę przychodziły inne, znacznie
ładniejsze ode mnie dziewczyny, które były wielką konkurencją. Przysuwałam się coraz bardziej do ołtarza. Dzięki czemu

» Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. 22 Lipca (obecnie 11
Listopada) – stan na 2007 rok
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dowiedziałam się, że chłopak
ma niebieskie oczy. Takie same
jak moje. Po mszy udawałam,
że idę na cmentarz i kręciłam
się blisko wyjścia dla księży i
ministrantów. Kiedyś nawet
wpadłam na niego. Oczywiście – pełna inscenizacja.
Niestety, nie zwrócił na mnie
uwagi, co oczywiście zwiększało siłę mych uczuć.
- A może on na księdza się
szykuje? - wysunęła hipotezę Luśka, której pod koniec
kwietnia zwierzyłam się z
nieszczęśliwej miłości.
- Zawsze jest przy ołtarzu
taki poważny, skupiony. Księża
przecież kobiet nie kochają....
- Nie załamuj mnie...
- A jak ma na imię?
- Nie wiem...
- Gdzie się uczy?
- Nie wiem.
- Gdzie mieszka?
- Nie wiem.
- To co ty w ogóle o nim wiesz! - ryknęła mi nad uchem
koleżanka.
- Jest wysoki, dobrze zbudowany, ma niebieskie oczy i krzywe
zęby.
Luśka westchnęła i pokręciła znacząco głową.
- Widzę, że trzeba ci pomóc, bo sama będziesz biegać do
kościoła, aż zakonnicą zostaniesz
- Jak ja będę zakonnicą, a on księdzem, to nie będzie tak
źle.... - rozmarzyłam się.
- Wariatka! O, Benek idzie zapalić, zaraz zapytamy go o tego
twojego ministranta.
Benek rzeczywiście zbliżał się w stronę krzaków, w których
stałyśmy.
- Cześć małolaty! Zapalicie?
- Nie. Jest sprawa. Pomożesz?
Luśka zrobiła jedną ze swoich zalotnych min.
- Nawijaj.
- Może znasz ministranta z „białego” kościoła, taki wysoki,
dobrze zbudowany...
- Mirek?
Rzeczywiście, był taki jeden
Mirek, podobny do kapitana
Klossa, czyli przystojny blondyn. Podkochiwały się w nim
dziewczyny z 22 Lipca i niektóre z Nowego Miasta.
- Nie, taki gruby, z takimi
dziwnymi włosami. Służy do
mszy zawsze o dziewiątej.
- Ten z krzywymi zębami?
Przytaknęłyśmy. Benek zaciągnął się papierosem.
- Podoba ci się? - spojrzał
nerwowo na Luśkę.
- Nie, mnie nie. Jej – wskazała na mnie.
Kolega z podwórka odetchnął.
- To pewnie Leszek. Fajny gościu. Jest w reprezentacji szkoły.
Gra na obronie. Niedawno graliśmy z nimi mecz. Dobrze gra.
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eFines

» Centrum Wałbrzycha z 2007 roku

Rety, wspaniale! Taki wałbrzyski Jerzy Gorgoń!
- Uczy się w ogólniaku na Lipca. W pierwszej klasie.
Oszołomiona ilością wiadomości wróciłam do domu. W ciągu
następnych dwóch dni wspólnie z Luśką opracowałyśmy plan
zwrócenia na mnie uwagi przez Leszka.
We wtorek miałam sześć lekcji. To sporo czasu na wagary.
Takie częściowe, bo w dzienniku zaznaczano nieobecność w
postaci całego dnia. Jeśli uczeń wrócił na szóstą lekcję, zaznaczano mu spóźnienie. Zatem we wtorek, wyszłam z domu i
zamiast do swojej szkoły przy Świerczewskiego, skręciłam w
Sygietyńskiego, by udać się do wielkiego gmachu na 22 Lipca
zwanego u nas „dwadzieścia dwa”.
- Masz kilka przerw, żeby go zlokalizować. Nikt na ciebie
nie zwróci uwagi. Idź śmiało, pewnym krokiem. Na przerwie
spaceruj jak wszyscy, po korytarzu. Tam uczy się tylu ludzi, że
na pewno nikt nie zna wszystkich – pouczyła mnie Luśka.

Kiedy dzwonek powiedział, że
koniec przerwy, wróciłam do
sracza, usiadłam na sedesie,
wydarzyła się tragedia
Dotarłam do szkoły nr 22 i IV ogólniaka razem wziętych.
Zmieniłam obuwie. Weszłam na parter. Schowałam się w kiblu.
Czekałam na dzwonek. Podczas przerwy spacerowałam spokojnie, dostojnie. Chodziłam, patrzyłam. Patrzyłam i chodziłam.
Czas lekcji spędzałam w ubikacji.
Leszka wypatrzyłam na przerwie między trzecią a czwartą
lekcją. Stał z kolegami przy sali z napisem „Pracownia matematyczna”. Miał na sobie szary sweter, ciemne spodnie w odcieniu
brązowym i „juniorki” na nogach. Zatrzymałam się przy nim, udałam, że sznuruję swoje szkolne buty. Chłopaki rozmawiali o ostatnim meczu polskiej reprezentacji w piłkę nożną. Przeszłam obok
raz, drugi, chyba trzeci. Leszek nawet na mnie spojrzał.... i ….
tyle.... Kiedy dzwonek powiedział, że koniec przerwy, wróciłam
do sracza. Usiadłam na sedesie. Wydarzyła się tragedia. Leszek
nie wiedział, kim jestem. Nie dostrzegł we mnie dziewczyny, która
stała przy ołtarzu i wpatrywała się w niego swymi wytęsknionymi
oczami! Teraz te oczy były pełne łez... koszmarnych łez....
Do swojej szkoły wróciłam na piątą lekcję. Luśka nie musiała
o nic pytać. Zobaczyła moją minę i wiedziała, że wyprawa się
nie udała. Nauczycielom powiedziałam, że byłam u lekarza.
Wyglądałam na chorą. Zapisano mi oczywiście spóźnienie.
Od tamtej pory przestałam biegać co niedzielę do kościoła.
Przeprosiłam w myślach i sercu słynnego wałbrzyskiego sportowca. Już nigdy cię nie zdradzę – szeptałam w nocy. – No
dobrze, nie prędko cię znowu zdradzę....
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XIV. Dzień Górnika
W latach 60. i 70. ubiegłego wieku w kalendarzu Polaka były
święta, których dziś nie ma. I takie, których charakter zmienił się
z ogólnopolskiego w regionalny. Należy do nich Dzień Górnika,
zwany Barbórką, obchodzony 4 grudnia. Wtedy – święto prawie narodowe, dziś – regionalne. Wówczas Wałbrzych, miasto
górnicze świętowało ten dzień nie mniej uroczyście niż górnicy
z Górnego Śląska. Czasami jednak bywało koszmarnie.
Wszystko zaczynało się od górniczych czapek. W przedszkolach i młodszych klasach podstawówki dzieciarnia robiła właśnie
czapki, podstawowy element galowego stroju górniczego.
Do wykonania takiego nakrycia głowy potrzebny był karton
i czarna bibuła. Karton pochodził oczywiście z recyklingu, czyli
z pudełka na buty. Późna jesień była czasem, kiedy rodzice
kupowali nam nowe buty. Robili to każdego roku, gdyż jako
dzieciom, noga nam rosła. Gorzej mieli ci, co buty dostawali
z odzysku, czyli z paczki od kuzynostwa, albo po starszym rodzeństwie. Tym pozostała wędrówka po sklepach i koszmarne
proszenie o „kawałek kartonu na czapkę”.

W końcu jednak każdy jakiś
czarny karton miał i czapkę
podczas lekcji wykonywał; stały
potem takie czapki na wystawie
prac plastycznych uczniów
Taki karton należało pokryć kolorem czarnym. I tu zaczynał się
kolejny koszmar. W tym czasie w mieście wykupowano czarną
bibułę, karbowaną i gładką. Wszyscy robili czapki, a handel nie
dostarczał wystarczającej ilości produktu. Biegały więc mamy od
sklepu papierniczego do sklepu i szukały. Oczywiście można było
zastosować technikę malarską, czyli pokryć karton czarną farbą,
ale... W naszym posiadaniu były jedynie koszmarne akwarele
na tekturowej lub plastikowej mini palecie. Rozpuszczane za
pomocą kropli wody, nie pokrywały nawet śladu ołówka, którym robiliśmy szkic malarskiego dzieła. O pokryciu czarną farbą
czapki górniczej nie było więc mowy.
Kiedyś tato, uczestnicząc w rodzinnej dyskusji „jak ze
zwykłego kartonu zrobić karton czarny”, zaproponował,
żeby wymazać go węglem. Pomysł nie przeszedł. Mama nie
wyraziła zgody ze względu na biały, koronkowy kołnierzyk,
jaki nosiłam przy fartuchu, a który własnoręcznie mama szydełkiem wykonała.
W końcu jednak każdy jakiś czarny karton miał i czapkę podczas lekcji wykonywał. Stały potem takie czapki na wystawie
prac plastycznych uczniów danej klasy i straszyły koszmarnym
wyglądem, bo nie da się ukryć – koszmarne były.
Drugim elementem przyprawiającym rodziców o ból głowy
były ilustracje związane ze świętem. W szkole nauczyciele
apelowali o przynoszenie takowych, by zrobić z nich gazetkę
ścienną. Każdy również musiał, pod karą otrzymania oceny
niedostatecznej, wkleić do zeszytu zdjęcia, takiego górnika lub
takiej kopalni na przykład.
I tu zaczynały się kolejne koszmarne schody. W gazetach
reportaże o pracy pod ziemią pojawiały się czwartego grudnia.
Dla nas, uczniów za późno. Fotka musiała być w zeszycie na
czwartego. Całe rodziny, czyli ciotki, wujkowie, babcie, dziadkowie przez pół listopada wertowali gazety i szukali, szukali,
szukali. A jak znaleźli, wycinali i przekazywali. Jak człowiek
nie zapomniał, to wyrywał kartkę ze starego zeszytu i fotkę
zachowywał na następny rok.
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Jednego roku mój tato przyniósł do domu prawdziwe fotografie! Czarno-białe, błyszczące! Właśnie zmieniano zawartość
gabloty na kopalni. To chyba była wystawka „Nasi przodownicy
na przodku”, bo na każdym zdjęciu byli uśmiechnięci, brudni
górnicy na tle ściany węgla. Podlizałam się wówczas pani w
szkole. Zaniosłam. Pani zrobiła super gazetkę ścienną. Pozostałe zdjęcia z grupami górników pocięłam na pojedynczych
ludzi i rozdałam najlepszym koleżankom, by miały co wkleić
do zeszytu.
W latach 70. w naszych zeszytach pojawiał się towarzysz
Gierek w górniczym mundurze. Kiedyś wlepiłam zdjęcia zawodnika naszego „Górnika”. „Pały” co prawda nie dostałam,
ale pani miała wątpliwości, czy sportowiec to górnik, czy nie...
Były jeszcze spotkania z górnikami. Ci zjawiali się w galowych
mundurach. Do klas młodszych przychodzili z dużym wiklinowym koszem pełnym cukierków. Starsze musiały sobie same
przygotować imprezę. Nazywała się apelem. Odbywała się w
naszej szkole przy Świerczewskiego 100 na korytarzu na pierwszym piętrze. Ktoś czytał referat o tym, jak powstawał węgiel,
ktoś o ciężkiej pracy w kopalnianym chodniku. Ja recytowałam
wiersze. Miałam dwa, które mówiłam na zmianę przez cztery
lata. Pierwszy to „Śląsk śpiewa” Juliana Tuwima, drugi, znaleziony w starych rodzinnych szpargałach napisał Artur Oppman.
Nie wytrzymam, zacytuję go, bo do dziś pamiętam:
„W podziemnym lochu widma się snują,
w podziemnym lochu górnicy kują...
Kują górnicy niezłomne skały,
co na świat drogę pozamykały.
W jaskini pustka straszna i dzika,
nie widać znikąd słońca promyka
i tylko głuche kilofów bicia
są jakby tętnem górników życia...”
Jednego roku trafiła się szczególna Barbórka. Tato, podczas
akademii, miał otrzymać medal za 25 lat pracy w przemyśle
węglowym. Do medalu dołączano zegarek, marki najlepszej
czyli radzieckiej. Deserem był wyjazd na uroczysty obiad, dziś
nazywany balangą. Na tę ostatnią atrakcję mama szykowała
się wyjątkowo długo. U jednej z osiedlowych krawcowych
zamówiła nową kieckę. Dzień wcześniej była u fryzjera, który

» Dyplom taty
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» Dom Wypoczynkowy KWK „Wałbrzych” w Świnoujściu,
na ostatnim piętrze rodzina Kuleszów, 1969 rok

ułożył jej włosy w modny kok. Noc mama spędziła śpiąc na
wałku ułożonym pod szyją. Kok wisiał w powietrzu, bo nie miał
prawa się uszkodzić. Oczywiście był lakier na paznokciach, tusz
na rzęsach i poczernione brwi.
- Jak modelka! - prawie krzyknęłam, kiedy mama w całej
okazałości stanęła w kuchni.
Tacie też się spodobała.
Rodzice udali się na miejsce zbiórki, skąd zabrano ich autobusem do Świdnicy. Dlaczego imprezę o charakterze wyskokowym organizowano 30 kilometrów od organizatorów, tego się
pewnie nigdy nie dowiemy.
Ja oczywiście zostałam z młodszym bratem, którego miałam
pilnować. Z młodszym rodzeństwem pozostał również Stasiek.
Jego starzy też pojechali na tę samą imprezę, bo tato też medal
i zegarek dostał, a mama nową kieckę uszyła. Oczywiście wiedzieliśmy o tym wcześniej i zaplanowaliśmy dzieciom wspólną
zabawę. Pamiętacie pewnie, iż brat Staśka – Władzio był najlepszym kumplem mego brata.
Razem z dzieciakami zeszliśmy do piwnicy. Na początek – mojej.
- Dziś jest Dzień Górnika, będziemy bawić się w kopalnię –
zakomunikował Stasiek zapalając świeczkę.
Gęby chłopców rozbłysły w uśmiechu. To była atrakcja! Zabawa w kopalnię w piwnicy pełnej węgla! Najpierw trzeba było
wysadzić ścianę na przodku, by wydobyć węgiel. Do wiercenia
dziur na lont użyliśmy śrubokrętów. Lontem był drut. Dynamitem - pudełka po zapałkach.
- A teraz chowamy się! Będzie wybuch! - wrzasnęłam, kiedy
„podpaliliśmy” lont.
Schowaliśmy się za piwnicą sąsiada.
- Kto udaje wybuch? - zapytałam szeptem.
- Ja... - poprosił brat.
Ryknął przeraźliwie.
- Poczekajcie, niech kurz opadnie – poinstruował Stasiek. –
Teraz za młoty. Rozwalamy wielkie bryły!
Oczywiście rozległ się warkot młotów. Warczeliśmy wszyscy.
Za młoty robiły przyniesione z domu szufelki, którymi wrzucaliśmy węgiel do pieca.

KOSZMARY MEGO DZIECIŃSTWA

Pożyczki bez wychodzenia

Pasjonujące
historie wspiera
- A teraz transportujemy
węgiel na powierzchnię, do
sortowni – kierował wydobyciem Stasiek.
Ani wagoników, ani taśmociągu nie mogliśmy odtworzyć
nawet w wyobraźni. Pozostała
metoda czasów kopalnianych
pierwotnych - załadunek węgla do wiadra i wyniesienie
„na powierzchnię”. Po prostu
– dzieciaki ładowały węgiel

z domu

do 15 000 zł!

cali rękoma. Pot kapał im z
czoła, które wycierali czarnymi
dłońmi.
Patrzyliśmy z zachwytem na
nasze dzieło. Nadawaliśmy się
na pedagogów. Zabawa była
wspaniała.
- Kończymy pracę! - zarządził
w pewnym momencie Stasiek.
Rozległ się protest song:
- Nie, nie chcemy! Chcemy
jeszcze! Tu zostało dużo węgla!

Tato do pracy nie poszedł, wziął
wolne, a kiedy wróciliśmy do
domu, rodzice siedzieli w kuchni i
popijali zsiadłe mleko, nazywane
u nas – kwaśnym
do wiadra za pomocą wielkiej
szufli używanej przez ojców i
przenosiły go w drugą część
piwnicy. Trafiliśmy w sedno.
Chłopaki walczyli z szuflą.
Niektóre kawałki węgla wrzu-

- Spokojnie, to wydobędzie
druga zmiana. A wy musicie zmienić kopalnię. To była
kopalnia Wałbrzych, a teraz
idziemy wydobywać węgiel
do kopalni Thorez.
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» Grażynka z koleżanką Wiesią na spacerze, 1962 rok

Ta kopalnia znajdowała się
w piwnicy Staśka. Cały proces
wydobycia został powtórzony.

Młodsi bracia padali ze
zmęczenia. I dobrze, bo nie
mieliśmy dostępu już do żad-

nej piwnicy, a istniało niebezpieczeństwo, że na fali
lokalnego patriotyzmu zechcą
wydobywać węgiel w trzeciej
kopalni, Victorii...
W domu podłożyłam węgiel pod kuchnię. Zaczęło się
mocniej palić. Na żeliwny
blat postawiłam garnek z
wodą. Odbyło się wielkie
mycie. Potem zjedliśmy kolację przygotowaną wcześniej
przez mamę i przechowywaną w szafce pod oknem.
Szafka miała niewielki otwór
w ścianie i robiła za lodówkę.
Obejrzeliśmy „Dobranockę”.
Po niej brat prawie natychmiast zasnął.
Około 20:00 odbyła się
planowa inspekcja. Pani
Henia przyszła sprawdzić,
czy wszystko w porządku.
Wszystko grało. Oprócz....
właśnie.... totalnie zabrudzonych ubrań....
Rodzice wrócili późną nocą.
Słyszałam ich śmiech i szepty,
które świadczyły o dobrej
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zabawie. Następny dzień był
dniem roboczym. Poszliśmy
do szkoły. Tato do pracy nie
poszedł. Wziął wolne. Kiedy
wróciliśmy do domu, rodzice
siedzieli w kuchni i popijali
zsiadłe mleko, nazywane u
nas – kwaśnym. Zadali grzecznościowe pytanie „I jak wczoraj było?”.
Spuściłam głowę i przyniosłam brudne ubrania.
- Bawiliśmy się w kopalnię.
- Gdzie? - zapytała mama.
- W piwnicy. Najpierw naszej, potem u Staśka.
- Aha... - podniósł głowę
znad mleka tato – Chyba się
wypierze...
- A jak się nie wypierze,
to ….
- …. to się nie wypierze.... dokończył myśl mamy jej mąż.
I wrócił do picia mleka.
Byłam w szoku. Gdzie koszmarna awantura? Gdzie koszmarne pretensje? Dlaczego
górnicze balangi są tylko raz
na 25 lat!?
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