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Czy wiesz, że…
dalej, do Czech. To na linii
Wałbrzych – Kłodzko przebito najdłuższy tunel kolejowy
na Śląsku, do dziś istniejący
i nadal funkcjonujący. Ten
imponujący swymi rozmiarami tunel umożliwił przejazd
pod Górami Wałbrzyskimi na
odcinku pomiędzy stacjami
Wałbrzych Główny i Jedlina
Górna.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

Czytaj str. 11

Tylko u nas 32 strony!
Rzeczywistość nie musi być szara
Może być kolorowa, na przykład w barwach WieszCo. Tu polecimy wyświechtanym hasłem mówiącym o tym, że wszystko, co dobre, szybko się kończy. Tak niestety jest z
wakacjami, które właśnie upłynęły. Przyznajemy, wielka szkoda, że urlop został wykorzystany, pieniądze wydane i co niektórzy muszą wrócić do szkoły, ale ile wspomnień
pozostało. Spróbujemy wam jednak osłodzić ten trudny czas.
Niech już będzie, czas powrotu do szarej rzeczywistości. Znów trzeba zacząć
z kopyta, ale żeby za często
nie oglądać się na podwyżki
w sklepach, nie szukać nerwowo węgla na składzie lub

nie wyjmować ze skrzynek
pocztowych coraz to nowych
podwyżek za media, proponujemy wam lekturę WieszCo. Ze
wszystkimi stałymi rubrykami i
nowościami co dwa tygodnie.
Nasza gazeta nie drożeje (bo

jest bezpłatna), wciąż utrzymuje wysoki poziom i nie
irytuje (chyba) tak bardzo jak
szalejąca inflacja.
Staramy się przeważnie
dostrzegać szklankę do połowy pełną, dlatego u nas

znajdziecie wiele pozytywnych
informacji. A do tego niezwykle ciekawych. Nie interesuje
nas raczej lokalna polityka i
uprawiane przez niektórych
powiatowe gierki. No chyba,
że ktoś wywinie poważny

numer, wtedy czujemy się
wywołani do tablicy, żeby o
tym wspomnieć. Skupiamy się
na, ogólnie mówiąc, sprawach
społecznych, pokazując je czasami w prześmiewczy sposób.
Co zresztą bardzo wam się
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nad głęboką doliną, z ulicą
Niepodległości jako głównym
ciągiem komunikacyjnym.
Potężny, trójprzęsłowy most
kolejowy o długości około
123m wykonano ze stalowych, ażurowych kratownic. Podporami wiaduktu są
wysokie na około 20m filary
o kształcie litery A, z masywnymi nogami.
Od 1880 roku można już
było pociągiem z Wałbrzycha
dotrzeć do Kłodzka (Glatz) i

Fot. użyczone („Dawny Wałbrzych = Das alte Waldenburg = Old Waldenburg”, 2015)

Największa górska stacja
w Polsce znajduje się Wałbrzychu? Stacja kolejowa
Wałbrzych Główny była jednym z największych tego
typu przystanków w Sudetach. Została przekazana do
ruchu 15 sierpnia 1867 roku
wraz z uruchomieniem odcinka Śląskiej Kolei Górskiej
do Zgorzelca (Görlitz). W
pobliżu stacji, przed końcem
XIX wieku, zbudowano wiadukt umożliwiający przejazd

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

podoba. Uprawiamy publicystykę, której nie znajdziecie
nigdzie indziej. Staramy się
być blisko ludzkich spraw. I tak
moglibyśmy jeszcze długo wymieniać, tylko po co? Zajrzyjcie
do nowego numeru WieszCo
i sami przekonajcie się, jacy
jesteśmy fajni.
Gazetę w wersji papierowej znajdziecie w jednym
z 500 punktów kolportażu
na terenie całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Zachęcamy do
ścigania wydań w wersji
elektronicznej. Żeby to zrobić, musicie wejść na stronę
www.wieszco.pl i pobrać plik
PDF z interesującym was numerem. Wszystkie gazety macie w jednym ręku. Wystarczy
jedno kliknięcie i otrzymacie
dostęp do naszego bogatego
archiwum. Wszystko oczywiście bezpłatnie. Włącznie
z najnowszym dwutygodnikiem.
Redakcja

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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» Rekonstrukcja grodu w Biskupinie, to
najlepsze wyobrażenie jak wyglądały
dawne osady (www.polska-org.pl, 1964)

Wałbrzych, Dobromierz, Świdnica, Nowy Jaworów, Pietrzyków, Bronówek... Czy te jakże różne
miejscowości Dolnego Śląska może łączyć coś
szczególnego? Otóż tak. Znajdują się w nich grodziska, czyli pozostałości po dawnych grodach
lub osadach obronnych. Najczęściej mają postać
wzniesienia, czasami widoczne są wgłębienia po
fosie i obrys wałów.
później – znanej nam dzisiaj
romantycznej ruiny Starego
Książa. Na terenie grodziska
odnaleziono fragment topora
bojowego lub czekana, cały
półkosek (dawne narzędzie
do żęcia zbóż, trochę podobne
do sierpa) i ozdobny krzyż z
brązowej blachy.

Gród otaczał wał usypany z gliny i iłów,
wzmocniony w środku
drewnianymi belkami,
od zewnątrz obłożony
kamiennymi blokami,
od wewnątrz wyłożony
gliną
W Dobromierzu znajduje się
inny wczesnośredniowieczny
zabytek archeologiczny – grodzisko datowane na drugą
połowę IX i początek X wieku.
Dzięki badaniom wykopaliskowym w latach 1976-1978
(przy okazji budowy zbiornika
wodnego) wiemy o nim dużo
więcej, niż o tym ze Starego
Książa. Założono je na planie
owalu o wymiarach 64x42
m. Gród otaczał wał usypany
z gliny i iłów, wzmocniony
w środku drewnianymi bel-

» Rekonstrukcja grodu w Dobromierzu (Wałbrzyskie Szkice,
2012, wg Kaźmierczyk J., Grodzisko w Dobromierzu koło
Bolkowa, Studia Archeologiczne, 1983)

kami, od zewnątrz obłożony kamiennymi blokami, od
wewnątrz wyłożony gliną.
W wale znajdowała się drewniana brama. Początkowo na
terenie grodu znajdowały się
ustawione w szereg cztery
budynki mieszkalne (każdy
o powierzchni około 14-18
m. kw.) oraz jeden większy
(86 m. kw.) budynek innego
przeznaczenia (albo gospodarczy, albo halowy o funkcji
reprezentacyjnej). W wyniku
pożaru duży budynek uległ
zniszczeniu. Wówczas, bliżej
bramy, wybudowano nowy,
tym razem o funkcji mieszkalnej. Wtedy powstała również
półziemianka przylegająca do
wału od zewnętrznej strony.
Uważa się, że było to pomieszczenie dla straży, albo
dla czarownika lub osoby
chorej z jakichś powodów
zmuszonej do przebywania
poza obrębem grodu. Gród
funkcjonował przez około
20 do 40 lat. Początkowo
zamieszkiwało go około 2028 osób, a w ostatniej fazie
25 do 42 osób. Mieszkańcy
zajmowali się rolnictwem i
hodowlą, a także obróbką
wełny (znaleziono nożyce do
strzyżenia owiec). Natrafiono
też na ślady hutnictwa (bryłki
żużli żelaznych, fragment ściany dymarki). Odkryto także
przęśliki (elementy wrzeciona), które mogą świadczyć o
istnieniu warsztatu tkackiego.
Grodzisko położone jest przy
ul. Krótkiej, naprzeciw kościoła św. Michała Archanioła.
Grodzisko w Nowym Jaworowie ma kształt kolistego
nasypu o maksymalnej średnicy 64 m i wysokości ok. 4 m.
Powierzchnia grodu wynosiła
ok. 0,31 ha. Grodzisko datuje

się na VIII-X wiek. Na jego
terenie odkryto kilkadziesiąt
fragmentów ceramiki ze śladami obtaczania. Ponieważ
gród powstał na terenie zajmowanym we wczesnym
średniowieczu przez plemię
Ślężan, być może pełnił funkcję strażnicy.

Grodzisko w Świdnicy znajduje się przy ul. Kliczkowskiej.
W karcie ewidencji stanowiska archeologicznego określa
się je gródkiem stożkowatym.
Jak mówi napis na tablicy informacyjnej, są to ruiny grodu
z XIII-XIV wieku, chociaż źródła przedwojenne datowały

je na okres wczesnego średniowiecza. Miejsce to uległo
znacznym przeobrażeniom
związanym najpierw z działalnością młyna (informacje
sięgają XVII-XVIII w.) a później
Świdnickiej Fabryki Urządzeń
Przemysłowych.
Piotr Frąszczak

REKLAMA

I chociaż te nasze lokalne
grodziska, to zaledwie kropelka w morzu około 2,5 tys.
grodzisk rozsianych po całym
kraju, warto o nich przeczytać,
a może nawet pojechać i je
zobaczyć na własne oczy.
W obecnych granicach
Wałbrzycha znajdował się
gród, którego istnienie zostało
dobrze udokumentowane.
Mowa o Starym Książu. W
trakcie badań wykopaliskowych z lat 1991-1992 okazało
się, że Stary Książ (neogotycka pseudoruina z końca
XVIII wieku) posadowiony jest
w miejscu dwóch starszych
obiektów obronnych – prawdopodobnie późnośredniowiecznego zamku i właśnie
grodu, takiego wczesnośredniowiecznego (przełom IX
i X wieku). Gród założono
odcinając nasadę cypla nad
Pełcznicą systemem poprzecznych wałów i fos (co ciekawe
ich zarys w terenie widoczny
jest do dzisiaj). Pierwotne założenie o wymiarach 220x140
m składało się prawdopodobnie z trzech członów. Jeden z
nich, wysunięty najdalej na
wschód, został zniszczony z
powodu budowy wspomnianego gotyckiego zamku, a
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Biedaszyby powrócą?
Już kilka biedaszybów w Wałbrzychu zostało zasypanych
w ostatnich kilkunastu dniach. Czy wzrastająca cena
węgla oznacza powrót tego niebezpiecznego sposobu
wydobywania węgla w naszym mieście?

Rys. Katarzyna Zalepa

O tym, że biedaszyby i osoby w nich
pracujące mogą się uaktywnić przed
zimą mówiło się w Wałbrzychu od pewnego czasu. Faktem jest, że wałbrzyska
straż miejska i policja odnotowują coraz

więcej zgłoszeń i to potwierdzonych,
że biedaszyby odradzają się w Wałbrzychu. Podobna sytuacja ma miejsce
w Boguszowie-Gorcach. Cena za tonę
węgla z tego typu wydobycia waha
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się w granicach 800-1000 złotych, a
to oznacza, że jest znacznie niższa niż
proponują składy węglowe, a i tam
węgla często brakuje lub trzeba czekać
na niego wiele tygodni.
Ze statystyk Nadleśnictwa Wałbrzych
wynika, że w 2016 roku funkcjonariusze
straży leśnej zlokalizowali w lasach 46
biedaszybów, w 2017 roku – 10, w
2018 roku – 7, a w 2019 – 2. Koszt monitorują tereny, w których
zasypywania i likwidacji dziur ponosi kopano, a potem przestano.
nadleśnictwo. Strażnicy leśni i miejscy Funkcjonariusze reagują na każdy

Środkowy palec w górę
Życie jest jednak niesprawiedliwe. Podczas gdy po burzy wychodzi słońce, wojny kończą się pokojem (oby za chwilę tak właśnie stało się na Ukrainie), a okres
narzeczeństwa przeważnie wieńczy ślub, to po powrocie z urlopu każdorazowo,
ale to absolutnie zawsze, nasze konto wyczyszczone jest do zera. Bywa, że nawet znak „-” majaczy gdzieś w tle. Tym minusem nie muszą przejmować się za
to różnej maści „kandydaci” pchający się co kilka lat do władzy. Tylko patrzeć
jak wkrótce wszyscy oni staną się waszymi najlepszymi przyjaciółmi.
Koleżanka, z którą od kilku lat nie
mieliście żadnego kontaktu, nagle
zaprosi was na kawę lub wyśle esemesa, prosząc o głos w wyborach do
jakiejś zapyziałej rady miasta. Gość
w telewizorze zacznie przyrzekać,
że jeśli wygra, litr paliwa powinien
kosztować tyle, ile bochenek chleba
(biorąc pod uwagę kłopoty z rosnącymi cenami zboża, przyznajemy,
może to być dość ryzykowna obietnica). A śliczna pani z billboardu,
nad której urodą grafik płakał całą
noc, gdy poprawiał w Photoshopie,
będzie zapewniać o tym, że dobro
wyborców jest dla niej najważniejsze. Wszyscy oni, może z nielicznymi
wyjątkami, przypominają kandydatki
na miss. One zawsze pragną pokoju
na świecie, zamierzają walczyć z

głodem w Afryce i marzą, żeby każde
zwierzątko w schronisku znalazło
nowego właściciela.
Nim jeszcze bardziej rozpiszemy
się na tematy wyborcze, musimy was
przeprosić. Wspominamy o tym, ponieważ w poprzednim numerze było
o wyborczych sondażach, więc dziś
robimy maślane oczy jak kot w butach
w „Shreku”, prosimy o wybaczenie,
ponieważ znów pochylamy się nad
podobnymi rzeczami i... lecimy dalej z
tym artykułem. Można się zżymać, naigrywać, dworować i co tam jeszcze
chcecie, ale ile można? To naprawdę
przestaje być śmieszne. Każdy, kto
dorwie się do władzy, zachowuje
się podobnie. To jest jak z polskimi
komediami z lat 90. Wszystkie były do
siebie podobne i mało zabawne. Choć

znamy takich, których demotywuje
świadomość, że będą musieli kandydować. Co więcej, nawiedzają ich
upiorne myśli, że będą z powrotem
siedzieli, tam na tej Wiejskiej.
Zamierzaliśmy o tym wszystkim
napisać tak gdzieś około jesieni, ale
wodzo-naczelnik Jarosław Kaczyński
spowodował, że musieliśmy nieco
przyspieszyć swój wywód. W swoim
wystąpieniu sprzed dwóch tygodni
zaskoczył wielu. Co tam zatruta
Odra, drożyzna, szalejąca inflacja,
kłopoty z węglem i gazem, a co za
tym idzie niepewna przyszłość, jeśli
chodzi o ogrzewanie mieszkań zimą,
problemy z miliardami obiecanymi
z UE na Krajowy Plan Odbudowy?
To wszystko nic. O czym mówił
prezes? Tadam, poparł w wyborach

prezydenckich w Rudzie Śląskiej
niejakiego Marka Wesołego. Znaczy,
ważna to rzecz te wybory. Aż strach
pomyśleć, co będzie się dziać za kilka
miesięcy, jak ruszą wyborcze kampanie – parlamentarna i samorządowa. Co z tego, że ludziom zaczyna
brakować do pierwszego, martwią
się, czym ogrzeją mieszkania, rozprawiają o katastrofie ekologicznej na
granicznej rzece, najistotniejsze jest
poparcie Wesołego Marka. Jarosław
Kaczyński nie zatrzymuje się w swoim odklejeniu od rzeczywistości, on
wciąż gna. Nawet szybciej i dłużej niż
Forrest Gump. Z tą różnicą, że grający
go Tom Hanks w końcu się zatrzymał.
Wątpimy, by to samo przydarzyło się
prezesowi. Bez jaj, ale gdyby ktoś
wrzucił jego filmik z przemową do

Fot. (red)
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sygnał i odwiedzają też nowe
miejsca, gdzie biedaszyby mogły
SCB
powstać.			

internetu, pewnie w kilka dni miałby więcej odsłon niż odtworzeń na
YouTubie zaliczył dotąd Luis Fonsi ze
swoim „Despacito”.
Nie myślcie, że czepiamy się tylko
partii rządzącej, bo jeśli spojrzycie
na „klub milionerów” dobrej zmiany,
wygodnie usadowionych twarzy w
firmach Skarbu Państwa, a także w
spółkach-córkach, to bez trudu dostrzeżecie innych ludzi na podobnych
stanowiskach. Ludzi, którzy 5, 10, 15
i jeszcze więcej lat temu także obsadzali intratne posady, również między
innymi w spółkach-wnuczkach, czy
tylko spółeczkach-prawnuczkach (licho wie) potężnych koncernów. Zasada „Teraz k**wa my” obowiązywała,
ma się dobrze i jeszcze długo będzie
modna. A wam każą zbierać chrust
w lesie, oszczędzać prąd w domach i
rezygnować z podróży samochodami.
Dajcie już spokój, nie żartujcie. Wielu
z polityków, na których głosujecie,
wygląda nam na gości, którzy właśnie
zeszli z dniówki w sadzie przy zbiórce
czereśni i nie mając pomysłu, co zrobić
z miło rozpoczętym wieczorem, zasiedli do tworzenia przepisów. Tylko, że
z góry było jasne, że to niespecjalnie
im się uda. Wiadomo, że rządzący,
gdy już dorwą się do władzy, potrafią
dużo więcej niż Harry Houdini i David
Copperfield razem wzięci, a i cudów
dokonują bardziej spektakularnych niż
mnisi z klasztoru Shaolin. Podobnie
zresztą jak oni zachowując większość
trików w wielkiej tajemnicy.
Dobra, wyłóżmy kawę na ławę,
powiedzmy coś otwartym tekstem.
Coś, co niektórzy boją się nawet
wyszeptać w konfesjonale podczas
spowiedzi. Co tam, wykrzyczmy to,
niech niesie się jak echo grzmotów
podczas burzy w górach. Wiecie co
jest najgorsze w tej całej wyborczej
układance? Wybór między... dżumą
a cholerą. Serio, serio! Co zrobić?
Iść na głosowanie i wrzucić do urny
kartkę z krzyżykiem przy dobrze
znanym nazwisku kogoś, kto zawiódł
wczoraj, rok temu, przed dekadą, czy
jednak zostać w domu i pokazać tym
szubrawcom środkowy palec. Tak źle
i tak niedobrze. Jeśli już namówieni
przez rozmaite rozwrzeszczane demokratyczne bojówki, zdecydujecie
się jednak pójść na głosowanie, to
ręczymy wam, znów staniecie przed
dylematem – dżuma czy cholera? To
wtedy właśnie najchętniej byśmy
wyciągnęli środkowy palec w górę.
Tomasz Piasecki

reklama
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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.
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się zapowiadało – kontynuuje
Roman Szełemej. - Wtedy mówiliśmy o pracach, które miały
potrwać do końca bieżącego
roku, a teraz jest szansa, że
ruch tędy zostanie poprowadzony znacznie szybciej
– może jeszcze we wrześniu.

Problemem jest Lisia Sztolnia i trwające
prace na ulicy Chrobrego

Kolejne zmiany na skrzyżowaniu
Następny krok zrobiono w kierunku otwarcia „Europejki”. Wykonawca wprowadził
zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kolejowej, Wysockiego i Sikorskiego.
- Od piątkowego wieczora
otwarta została ulica Wysockiego przy Hali Wałbrzyskich
Mistrzów, a na skrzyżowaniu
zaczęła funkcjonować sygnalizacja świetlna. Bardzo proszę o zachowanie ostrożności
i nie jeżdżenie „na pamięć”
– apeluje prezydent Roman

Szełemej, który wyjaśnia, że
szybsze oddanie tego odcinka do użytku jest związane z
rozpoczynającym się nowym
rokiem szkolnym i zintensyfikowanymi kursami autobusów komunikacji miejskiej.
- Główny ciąg obwodnicy jest zakończony. Trwa-

ją obecnie kolejne odbiory,
wkrótce będą oddawane kolejne odcinki – tłumaczy gospodarz miasta. Jak wiemy,
problemem jest Lisia Sztolnia i trwające prace na ulicy
Chrobrego. Ta jezdnia jest
wciąż zamknięta i tak jeszcze
pozostanie przez jakiś czas.

Na pewno to się nie zmieni
do czasu całkowitego zabezpieczenia Lisiej Sztolni, a
tymczasem kończą się powoli
roboty przy drogach dojazdowych do ulicy Chrobrego.
Lisia Sztolnia to obszar o długości kilkudziesięciu metrów i
jest już zabezpieczona w 2/3.

- Przypominam, że podjęliśmy decyzję o zmianie
sposobu zabezpieczenia tego
zabytku, co oznacza spore
oszczędności dla budżetu,
ale również oznacza, że ulica
Chrobrego na omawianym
odcinku zostanie oddana do
użytku szybciej niż pierwotnie

Przypomnijmy, że od piątku
skrzyżowanie ul. Sikorskiego,
Wysockiego i Kolejowej jest
w pełni funkcjonalne z sygnalizacją świetlną włącznie, a
kierowcy mogą się poruszać
we wszystkich kierunkach.
- Wprowadzone zmiany
dotyczą również ul. Kolejowej na wysokości ul. Mazowieckiej. Tam, ze względu
na wyłączenie ul. Chrobrego,
musieliśmy skanalizować ruch
i dlatego z jednego pasa w
stronę centrum rozprowadzamy ruch na cztery pasy, a w
drugą stronę zawężamy ruch
z otwartego, na nieużywany
dotychczas odcinek ul. Kolejowej, z dwóch pasów na jeden
– informuje dyrektor ZDKiUM
Krzysztof Szewczyk.
SCB
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» Zrobiono kolejny krok, by w pełni
„uruchomić” obwodnicę miasta
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stronny upamiętniający 410 rocznicę
urodzin świdnickiej astronom – Marii
Kunic. Maria była astronomką, dzięki której, jak twierdzą naukowcy,
są dziś możliwe loty kosmiczne.

» Świdnica zyskała nowy znaczek turystyczny – przedstawiający herb miasta

Znaczki turystyczne to
okrągłe, drewniane krążki
o średnicy 60 mm i grubości 8-10 mm, posiadające
metalowe oczko do zawieszenia

Miasto idzie po rekord. W punkcie informacji turystycznej do nabycia jest już
świeżutki znaczek turystyczny przedstawiający herb miasta. Tym samym
Świdnica może pochwalić się aż siedmioma wzorami znaczków.
Zapraszamy wszystkich kolekcjonerów tych drewnianych krążków
do nabycia znaczka w cenie 8 zł,
a wcześniej przede wszystkim do
zwiedzenia miasta. Można również
kupić inne znaczki – z wizerunkiem
Katedry Świdnickiej, Kościoła Pokoju, wieży ratuszowej, Muzeum
Dawnego Kupiectwa i rzeźby załatwiającego potrzebę fizjologiczną

chłopaka oraz nagrodzony w 2019
roku tytułem „Najładniejszego znaczka turystycznego” wizerunek „Świdnica – miasto Czerwonego Barona”.
Znaczki turystyczne to okrągłe,
drewniane krążki o średnicy 60 mm
i grubości 8-10 mm, posiadające metalowe oczko do zawieszenia. Awers
i rewers przeważnie jest taki sam.
Znaczek turystyczny jest pamiątką z

naturalnego materiału – drewna, bez
użycia barwników, farb, lakierów, jest
w 100 % ekologiczny. Składa się z
trzech elementów: samego znaczka,
karteczki i naklejki. Stanowi wyjątkową propozycję dla kolekcjonerów, w
porównaniu z innymi w większości
prefabrykowanymi produktami. Produkowany jest ręcznie, każda sztuka
jest wyjątkowa. Grafika jest swego

rodzaju dziełem sztuki, wypalana jest
w wysokiej temperaturze przy pomocy metalowej, grawerowanej matrycy.
Poprzez silny nacisk matryca wypala
w drewnie plastyczny wizerunek,
który jest bardzo trwały i odczuwalny
także przy dotyku.
Przy okazji przypominamy dwa
ostatnie okazy znaczków ze Świdnicy. Pierwszy z nich to ten dwu-

Opracowała na nowo tablice heliocentryczne Keplera. Drugim zaś
znaczkiem, który trafił do sprzedaży
i cieszy się ogromną popularnością,
jest ten przedstawiający nietypową
i unikatową w skali Europy rzeźbę,
a mianowicie „Srającego chłopka”.
Pierwowzór to jedyny na kontynencie pomnik mężczyzny, który
ze spuszczonymi spodniami siedzi
załatwiając potrzebę fizjologiczną.
Informacja Turystyczna (Rynek
39/40) czynna jest codziennie w
godzinach 10:00-18:00. Zbieranie
znaczków jest impulsem do wzięcia
udziału w grze kolekcjonerskiej. Cały
system jest nieustannie rozszerzany.
W 2012 roku znaczki turystyczne
znajdowały się już w piętnastu
państwach Europy! Jest to ogólnoeuropejska akcja kolekcjonerska.
Świdnickie pamiątki są przez zbieraczy cenione i pożądane.
KaR
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Świdnicy przybywa atrakcji
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Miesięczna norma
tylko w jeden dzień
Było już gorąco, było już sucho, było słonecznie. Do czasu. Końcówka sierpnia będzie się w powiecie świdnickim kojarzyła z
podtopieniami i kilkudniowym deszczem. Trwa liczenie strat.
Jak poinformował Instytut
Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, suma opadów w
Marcinowicach w jeden dzień
osiągnęła normę, jaka obserwowana jest na przestrzeni
całego miesiąca. Tym samym
zbliżyła się do deszczowego
rekordu z 1979 roku. Tylko
w gminie Marcinowice w
powiecie świdnickim uszkodzonych zostało ponad 100
gospodarstw domowych.
Pospolite ruszenie – tak
można nazwać sytuację z
południa 21 sierpnia w gminie Marcinowice. Mieszkańcy

szykowali się na uderzenie fali
kulminacyjnej na Czarnej Wodzie. Po intensywnych opadach rzeka wystąpiła z koryta
już rano. Z góry spływało jednak jeszcze więcej wody i po
południu mogły zostać zalane
kolejne domy. Najtrudniejsza
sytuacja była w Strzelcach,
które są najniżej położone.
Strażacy czekali przy brzegu z
łodziami, by w razie potrzeby
ewakuować tych, którzy pozostają w domach. Samochody
przestawiono za wioskę, a
zwierzęta wyprowadzano na
wyżej usytuowane tereny.

dla strażaków działających
we wszystkich gminnych jednostkach ochotniczych straży
pożarnych naszej gminy oraz
ratowników z sąsiadujących
miejscowości – OSP Nowice,
OSP Pożarzysko, OSP Wierzbna, OSP Lutomia. Wasze zaangażowanie i poświęcenie w
trudnych warunkach pogodowych było bezcenne. Dziękuję
również przedsiębiorcom, którzy użyczyli samochodów do
przywozu piasku oraz sprzętu
do załadunku. Wielkie podziękowania dla mieszkańców,
którzy w sytuacji kryzysu stanęli na wysokości zadania i
pomagali sobie nawzajem.
Dziękuję komendantowi powiatowemu Straży Pożarnej w
Świdnicy Dariuszowi Budkiewiczowi za wsparcie, a także
wszystkim funkcjonariuszom
policji zaangażowanym w
akcję. W imieniu samorządu
i własnym wszystkim, którzy
zaangażowali się w pomoc,
bardzo dziękuję za okazaną
solidarność, włożony wysiłek
i poświęcenie. Taka postawa
świadczy o wyjątkowej wrażliwości na los innych ludzi
i życzliwości wobec innych
osób. Dziękuję wszystkim tym,
którzy byli z nami w akcji.
Mieszkańcy gminy Marcinowice, bo to głównie ich będzie

dotyczyć, powinni poprzez
GOPS zwrócić się o natychmiastową pomoc do 6 tys.
zł i w ciągu 2 dni powinny te
pieniądze być na ich kontach.

Po intensywnych opadach rzeka wystąpiła
z koryta już rano, a z
góry spływało jeszcze
więcej wody i po południu mogły zostać
zalane kolejne domy
Z kwoty przyznanego zasiłku
mogą zostać sfinansowane
koszty remontu lub zakupu
urządzeń niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła,
wody oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Kwota
udzielonej pomocy na remont
lokalu mieszkalnego nie może
przekroczyć wysokości szkód
wyrządzonych zdarzeniem
klęskowym.
Konieczne jest złożenie informacji o szkodach, które
wystąpiły w uprawach rolnych
oraz przy posesjach domowych. Informacje te należy
składać do referatu rolnictwa
w Urzędzie Gminy Marcinowice pod numerem telefonu:
74 85-85-226, wew. 34, 23.
KaR

Część domów w Strzelcach
została dosłownie odcięta od
świata. Z powodu zerwanych
mostków nieprzejezdne były
drogi w Wirach oraz pomiędzy
Mysłakowem a Kątkami. Dopiero 24 sierpnia uspokoiła się
sytuacja powodziowa w gminie Marcinowice i w rejonie
Sobótki. Wały nie przeciekały,
ale służby cały czas pozostawały w gotowości. Poziom
wody nie wzrastał, rzeki mieściły się między wałami.
Stanisław Leń,wójt gminy
Marcinowice: - Składam wyrazy uznania i podziękowania
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» W Marcinowicach tylko jednego dnia spadło tyle deszczu, ile wynosi miesięczna norma dla tej miejscowości
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Bez kapelusza,
to nie Chińczyk

Wielokrotnie pytaliście, kim jest ta „fajna babka z
super pomysłami” rysująca do WieszCo? Dziś możecie nieco bliżej poznać Katarzynę Zalepę. Dla
której tworzenie obrazków, to przede wszystkim zwyczajna praca, podczas której musi walczyć ze swoimi prywatnymi dramatami, czyli lenistwem. Sami widzicie, że zapowiada się kawał
wywiadu, a nie tam żadna gadka-szmatka.
Co panią śmieszy?
- „Naga broń”, wszystkie części...
Żartuję, chociaż nie całkiem, bo w
codziennym życiu śmieszy mnie chyba
to co większość ludzi. Nie mam tu
szczególnych odchyłów. Mamy w
kraju urodzaj spontanicznych komedii
w wykonaniu polityków i celebrytów.
Czasem potrafią się tak postarać, że
rysownikowi ręce opadają. Praktycznie
nie da się obśmiać czegoś, od czego
już w oryginale można się poturlać...
Goethe kiedyś powiedział, że
„człowiek pokazuje swój charakter najwięcej poprzez to, co
uważa za śmieszne”. Chyba coś
w tym jest?
- W Polsce po tym, co uważa się
za śmieszne, najłatwiej poznać poglądy polityczne. „Pokaż mi memy
w twoim telefonie, a powiem ci
na kogo głosujesz”. Ale jeśli chodzi
o tematykę żartów, to wydaje mi
się, że ludzie generalnie uważają
za śmieszne mniej więcej to samo
i Bogu dzięki, bo przecież na tym
bazuję w swojej pracy.
Rysownik powinien być cyniczny, ironiczny, złośliwy?
- Staram się być po prostu zabawna
(śmiech). Cynizm, ironia, złośliwość
to przydatne narzędzia, ale u mnie
chyba na dość niskim poziomie. To
już cecha charakteru i niekoniecznie
zaleta. Są rysownicy, którzy potrafią
przywalić „z grubej rury” i takie rysunki na pewno oddziałują mocniej
na oglądającego. Tylko pewnie nie
zawsze pozytywnie. Ja jestem rysownikiem trochę bardziej uniwersalnym.
Poza komentowaniem rzeczywistości,
robię też rysunkowe żarty innego
rodzaju. Dla dzieci, reklamowe. Mają
być zabawne, ale pozytywne w przekazie. To nawet większe wyzwanie.
Pewnie zepsułam teraz romantyczną
wizję rysownika-artysty?
Nie, dlaczego?
- Prawda jest bowiem taka, że to
przede wszystkim zwyczajna praca.
Dostaje się temat, siada, rysuje,
wysyła...
I robi to się w sposób prześmiewczy, trafny i aktualny. To

wymaga bycia dobrym obserwatorem?
- O, dziękuję za dobre słowo
(śmiech). No tak. Czasem wręcz
rysuje się sceny z życia wzięte, z
lekka je tylko przejaskrawiając. Ale
też dużo rysunków bazuje na stereotypach, wręcz takich wizualnych
schematach. Nie mam pojęcia jak
często się zdarza, że pijany mąż jest
witany w progu przez wściekłą żonę
z wałkiem, ale obrazek jest tak jednoznaczny i czytelny, że praktycznie
jest tak utrwalony w grafice jak ślizg
na skórce od banana w filmie. Zmienia się tylko kontekst i szczegóły, a i
tak jest zabawnie.
Właśnie takie rysunki lubi pani
robić najbardziej?
- Dokładnie takie, gdzie uśmiech
wywołuje właściwie sam obrazek, a
dymek to bardziej pretekst, dodatek
i łącznik z zadanym tematem. Lubię
rysować ruch, dynamikę postaci. To
fajniejsze niż „gadające głowy” choć
tego rodzaju rysunek satyryczny, gdzie
cały dowcip jest tylko i wyłącznie w
dymku też ma swoich fanów. Rysunki
obyczajowe, takie o grzybach, rybach,
kierowcach, turystach, mają tę zaletę,
że nie tracą aktualności. Ja mam naprawdę pokaźne archiwum, ale jak
przychodziło mi wybrać rysunki na
wystawę albo żeby wrzucić do sieci,
to niełatwo było znaleźć takie, które
po latach, w oderwaniu od wydarzenia czy konkretnego tekstu, nadal były
zrozumiałe.
Wspomniałem słowo „aktualny”, no więc jak udaje się pani
nadążać ze swoimi rysunkami za
pędzącym światem?
- Muszę być na bieżąco, zwłaszcza
z polityką i ważniejszymi wydarzeniami w kraju. Metody mam standardowe – radio, internet, a czasem
nawet telewizja.
Tworzy pani na zapas?
- Nie, chyba że na urlop idę
(śmiech). W ogóle nie bardzo widzę,
jaki byłby sens takiego rysowania,
żeby rodzinie pokazać? W nadziei, że
za 5 lat powstanie artykuł, który ten
rysunek świetnie zilustruje? Mówi-

łam już, że to przede wszystkim praca. Fajna, lubiana, dająca satysfakcję,
ale jednak praca. Dla przyjemności to
czasem maluję obrazy. Na płótnie.
Uniwersalizm w życiu satyryka
jest równie ważny jak świeże
spojrzenie?
- Obie te rzeczy są ważne. Świeże
spojrzenie prowadzi do ciekawych,
nowych skojarzeń i są szanse na stworzenie czegoś oryginalnego. Ale stare
skojarzenia też nie są takie złe, bywają
bardziej zrozumiałe i z niewielkimi
modyfikacjami nadal bawią. A zresztą,
proszę spróbować zachować „świeże
spojrzenie” jak się nasty rok rysuje
dowcipy o św. Mikołaju.
Trudno trafić z przekazem do
kilku pokoleń? Wiadomo, że ktoś
młody nie do końca „załapie” żart,
który w mgnieniu oka zrozumie
senior i odwrotnie?
- Są dwa sposoby rysowania – dla
dzieci i dla dorosłych. Jeśli rysuje się
dla dzieci, to oczywiście trzeba dostosować treść do ich poziomu zrozumienia. W przypadku dorosłych po
prostu przyjmuję, że coś jest wiedzą
powszechną i w miarę możliwości
staram się nie komplikować tematu.
Ale jak ktoś nie „załapie”, to trudno,
co poradzę. Mam tylko nadzieję, że
nie ma takich osób zbyt dużo.
Kiedy przychodzą pani do głowy najlepsze pomysły? Polecę
sztampą – przed snem, a może
pod prysznicem?
- Rano. Ja jestem skowronkiem,
wcześnie chodzę spać, wcześnie
wstaję. W okolicach 15:00 wypalają
się resztki kreatywności, a wieczorem na poziomie 30% sprawności
mózgu, to mogę co najwyżej biurko
poodkurzać.
W jaki sposób powstają rysunki
– najpierw jest obrazek czy tekst?
- Strasznie trudne pytanie. Różnie.
To zależy. Najczęściej najpierw pojawia się wstępna sceneria, ale to
jeszcze nie jest pomysł. Pomysł zwykle oznacza, że mniej więcej wiem,
co powinno być w dymku, ale trzeba
jednocześnie pozmieniać trochę scenerię, dodać istotne elementy. Gdzieś

» - Wolę, by oglądanie moich rysunków było przyjemne i tak po
prostu troszkę bawiło – mówi rysowniczka Katarzyna Zalepa

na tym etapie zaczynam szkicować,
coś się tam wymyśla na obrazku w
trakcie, już prawie koniec, a nagle
bach! Takie małe olśnienie, że na
przykład trzeba coś odwrotnie, inny
widok, inna osoba mówi.
A czasem wszystko pojawia się w
głowie ot tak, od razu. A czasem patrzy
człowiek na jakiś artykuł do zilustrowania, zwłaszcza nieco abstrakcyjny w
treści, ekonomiczny na przykład i ma
w głowie doskonałą nicość. No i tak
się można pogapić z godzinę i w końcu
uznać, że może jutro będzie lepiej.
Rysunek satyryczny to taki
współczesny mem?
- Być może tak, jeśli trafnie pokaże
coś, o czym wszyscy wiedzą, ale nie
potrafili tego krótko i prosto ująć. A
jak dobrze pójdzie, to nawet śmiesznie. Ale jakoś ciężko mi to ujmować
w ten sposób.
Prawdą jest, że obraz mówi
więcej niż tysiąc słów?
- To raczej pytanie do filozofa, a nie
rysownika... Na pewno obraz mówi
szybciej i lepiej zapada w pamięć.
W swoich rysunkach posługuje
się pani stereotypami. Używając
ich, jednocześnie utrwala je pani,
a czy nie o oryginalność chodzi?
- O oryginalność chodzi w pomyśle,
ale sam rysunek musi być przede
wszystkim zrozumiały. Nie ma nic
gorszego, jak usłyszeć od kogoś oglądającego rysunek „a o co tu chodzi”?
I właśnie po to, dla zrozumiałości,
w samym rysunku, w sensie grafiki, stereotypy są wręcz niezbędne.
Staruszek musi mieć laskę, żeby być
prawdziwym, jednoznacznym staruszkiem. A taki na przykład Chińczyk
musi mieć charakterystyczny, trójkątny
kapelusz. Każdy Chińczyk musi, nie
ważne co on tam na rysunku robi,
może samolotem lecieć, nieważne,
kapelusz musi być.
Bez kapelusza to nie Chińczyk?
- Tak! Mnóstwo jest takich rzeczy,
dotyczą wizerunku postaci, zachowania, a czasem nawet przedmiotów
w tle. Na przykład bardzo długo
rysowałam telewizor jako wielką
skrzynię, chociaż już dawno były
płaskie ekrany, ale taka skrzynia była
bardziej telewizorzasta.

Fot. użyczone (archiwum prywatne Katarzyny Zalepy)
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Czyli to jest tak jak z prawem
inżyniera Mamonia. Najbardziej
lubimy to, co już dobrze znamy?
- Coś w tym jest na pewno, że
poruszanie się po utartych ścieżkach
jest dobrze odbierane. No i w wielu
stereotypach jakieś ziarno prawdy
jednak jest.
Co jest największym ograniczeniem dla rysownika?
- W sensie tworzenia, są to dwie
rzeczy. Po pierwsze miejsce publikacji. Dla przykładu, wiadomo, że jak
do gazety, to się brzydkich wyrazów
nie używa. Nie to, żebym strasznie
chciała, ale chociażby w internecie
więcej przechodzi. A po drugie to
oczywiście zadany temat, to coś,
co należy skomentować. Taki temat
działa jak kotwica dla myśli, nie
można za daleko odpłynąć, bo – tu
znów – chodzi o zrozumiałość. Tak
się złożyło, że nie miałam nigdy
jakiejś swojej własnej rubryki, gdzie
rysowałabym co mi się zachce.
Zresztą, nie wiem, czy w ogóle
bym chciała, jak można wszystko,
to kompletnie nie wiadomo co. A
nie, przepraszam, jest jeszcze jedno
ograniczenie – lenistwo, ale to już
moje prywatne dramaty...
Czego by pani nie narysowała i nie obśmiała za nic w
świecie?
- Wszystko można narysować i
wszystko obśmiać, rzecz w tym, jak
to zrobić. Bo można ten wspomniany wcześniej cynizm i złośliwość
stopniować, od rysunków bardzo
delikatnych, niemal ilustracyjnych
po mocniejsze i bardziej krytyczne.
Ale gdzieś krok dalej zaczyna się
zmiana złośliwego żartu w zwykły
hejt i to już nie dla mnie. Ja wiem, że
zwłaszcza w przypadku dowcipów
politycznych ta granica jest u odbiorcy subiektywna i często dostosowywana do tego, czy akurat ten narysowany polityk jest z ulubionej partii
czy nie, więc może czasem, niestety,
ktoś się kiedyś mógł poczuć urażony.
W każdym razie staram się takich
emocji nie budzić, wolę, by oglądanie moich rysunków było przyjemne i tak po prostu troszkę bawiło.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Takie wydarzenia zawsze wzbudzają zainteresowanie.
A po ich zakończeniu „achom” i „ochom” nie ma końca.
Podekscytowani jesteśmy na samą myśl o zbliżającym
się w Starej Kopalni szóstym Dolnośląskim Festiwalu
Ognia.
Unikatowe pokazy kuglarzy, zajmujących się dziedziną zwaną fire-

show z Polski i Czech oraz warsztaty,
na których każdy będzie mógł spró-

bować swoich sił w tej sztuce – tak
w skrócie ma wyglądać festiwal,

na który zapraszamy. Wyjątkowe w
skali regionu wydarzenie odbędzie
się 3 i 4 września na terenie Starej
Kopalni w Wałbrzychu. To część polsko-czeskiego projektu „Zbliżamy
kulturalnie”.
Choć VI Dolnośląski Festiwal
Ognia zaplanowano 3 i 4 września,
to pamiętajcie, że w sobotę, możecie wziąć udział w bezpłatnych
warsztatach i pokazach. – Każdy
będzie mógł spróbować swoich sił
w żonglerce. Sprawdzimy waszą koordynację ruchową i skupienie. Nie
bójcie się jednak, przede wszystkim
liczy się dobra zabawa – mówi
Kamila Domańska, organizatorka
wydarzenia.
To tu spotkacie Jerzego „Solo” Kozłowskiego, jednego z najbardziej
rozpoznawalnych artystów polskiej
sceny fireshow. To między innymi
uczestnik półfinału II edycji telewizyjnego show „Mam Talent”. W niedzielę gość specjalny poprowadzi
zamknięte warsztaty dla kuglarzy.
- W sobotę natomiast, 3 września,
zobaczymy także wyjątkowe show.
Po zmierzchu na terenie Starej Kopalni swoje umiejętności zaprezentują
grupy i soliści z Polski i Czech. Nie zabraknie spektakularnych pokazów z
wykorzystaniem ognia i rekwizytów,

wzbogaconych o odpowiednią choreografię i muzykę – dodaje Jarosław
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury.
Pokazy to część konkursowa festiwalu. Soliści powalczą o nagrodę
główną w wysokości 1 tys. zł, natomiast grupy zmierzą się w rywalizacji
o 2 tys. zł.

Wyjątkowe w skali regionu
wydarzenie odbędzie się
3 i 4 września na terenie
Starej Kopalni
Tegoroczny VI Dolnośląski Festiwal
Ognia jest organizowany w ramach
polsko-czeskiego projektu „Zbliżamy
kulturalnie”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis. Do udziału
w wydarzeniu zaproszeni zostali kuglarze z Czech. Na sobotnie pokazy
zapraszamy także publiczność zza
naszej południowej granicy. Nad bezpieczeństwem, jak co roku, czuwać
będzie zaprzyjaźniona z festiwalem
Ochotnicza Straż Pożarna Sokołowsko. Wstęp bezpłatny.
Red

REKLAMA

Czekając na show

REKLAMA

Fot. użyczone (WOK)

» Jeśli lubicie zabawy z ogniem,
to ten festiwal jest dla was

Nowi zasłużeni
Kolejne tytuły Honorowych Obywateli Szczawna-Zdroju trafiły do dwójki zasłużonych dla
uzdrowiska mieszkańców.

która odbyła się w Teatrze Zdrojowym, udział wzięły: władze
miasta, honorowi obywatele
Szczawna-Zdroju i zaproszeni

goście. Zaszczytny tytuł został
przyznany wieloletniej nauczycielce Zespołu Szkół im. Marii
Skłodowskiej-Curie, a także wieloletniej prezes Towarzystwa
Miłośników Szczawna-Zdroju
Janinie Malinowskiej oraz wieloletniej nauczycielce i obecnej
dyrektor Zespołu Szkół, a także
obecnej szefowej tego samego
towarzystwa miłośników miasta
– Iwonie Czech. W uroczystości

nie mogło też zabraknąć dotychczas uznanych honorowych
obywateli. Przypomnijmy, to już
piętnasty i szesnasty nadany tytuł
dla najważniejszych ludzi, którzy
zasłużyli się dla Szczawna-Zdroju.
Honorową listę otwiera ks. infułat
Józef Strugarek, na tej liście jest
m.in. pierwszy burmistrz śp. Emil
Barciński i długoletni gospodarz
uzdrowiska, Tadeusz Wlaźlak.
SCB

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Wręczenie tytułów jest wyrazem najwyższego uznania i
szacunku dla osób wyróżnionych
i ich zasług. W uroczystości,
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Nim się obejrzeliście, a my
już w wielkim skrócie przedstawiliśmy wam trzy etapy
rewitalizacji Parku Szwedzkiego w naszym uzdrowisku.
Prace przy placu zabaw już
się rozpoczęły i potrwają do
przełomu października i listopada tego roku, więc wiosną
dzieciaki będą miały swoją
wspaniałą enklawę.

» Dzieci będą mieć w Szczawnie nowe miejsce do zabawy

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Rurki z kremem i zabawa
To nie tak, że nie chcemy rozpisywać się o remontach dróg, wymianie oświetlenia
ulicznego lub budowie chodników. Uważamy jednak, że są milsze rzeczy, o których
powinniśmy informować. Ot choćby te dotyczące powstających placów zabaw,
miejsc rekreacji i nowych knajpek. Jak na przykład w Szczawnie, które mocno się
rozwija pod tym względem.
miejsce do zabawy i rekreacji.
Większe, nowocześniejsze,
przystosowane także dla dzieci niepełnosprawnych. Plac
podzielony zostanie na dwie
strefy – dla maluchów i tych
nieco starszych pociech, a
nawet młodzieży. Czego ma
tam nie być! Huśtawki, trampoliny, karuzele, linuarium, a

w centralnym punkcie stanie
wielofunkcyjny zamek, typu
belweder. Urządzenia do zabawy nie będą pomalowane
na krzykliwe kolory. Co to to
nie. Ale utrzymane w spokojnej tonacji i kolorystyce
drewna. Będzie tak dlatego,
że Park Szwedzki jest zabytkowym założeniem, dlatego

» Nowy plac zabaw w Parku Szwedzkim powinien być
gotowy na przełomie października i listopada tego roku

Fot. Ryszard Burdek

Tym razem nie będzie o
wieży widokowej na Wzgórzu
Gedymina, która gdy została
otwarta, z miejsca stała się
hitem turystycznym. Napisano
i powiedziano o niej już chyba
wszystko, więc na chwilę
ten temat sobie odpuścimy.
Zajrzeliśmy za to do Parku
Szwedzkiego, przez których
pewnie często przechodzicie
idąc do Dworzyska i okazało się, że ruszyła tam spora
inwestycja. A wkrótce będą
kolejne.
Trwa tam rewitalizacja placu zabaw. Choć to może nie
jest najlepsze słowo, bo stary
plac ze swoimi wysłużonymi
urządzeniami, na który wielu z was szalało pewnie 30
lub 40 lat temu, przechodzi
właśnie powoli do historii.
Właściwie to on znika, a w
jego miejsce powstaje nowe

wiele do powiedzenia miał w
tym przypadku konserwator
zabytków. Miasto nie mogło sobie pozwolić na żadną
pstrokaciznę. I dobrze. Wyjątkowość tego placu zabaw
polegać ma także na tym, że
w jego otoczeniu stanie wiele
urządzeń sensorycznych oraz
mnóstwo krzewów. Od liliowców po hortensje. Całość ma
pochłonąć 1,5 mln zł, a 85
proc. tej sumy Szczawno-Zdrój
pozyskało w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Po sąsiedzku, tuż obok placu zabaw, w miejscu dawnego mauzoleum, po którym
pozostałości jeszcze gdzieniegdzie widać, powstanie
teren rekreacyjny z licznymi
ławeczkami oraz piękną zielenią. Gdzie będzie można
usiąść, odpocząć, poczytać

książkę. Na ten cel miasto
ma już zabezpieczone środki,
ale w gminie liczą, że być
może uda się pozyskać jakieś
dofinansowanie. Pieniądze z
zewnątrz poszukiwane są także dla rewitalizacji pobliskich
stawów, które także w krótkiej
przyszłości miałyby stać się
doskonałymi miejscami rekreacji ze ścieżką edukacyjną
wokół nich.

I na koniec mamy jeszcze
deser. Nomen omen, bo będzie o wysłużonym pawilonie
stojącym tuż przy starym placu zabaw. Miasto zamierza to
miejsce całkowicie zmienić.
Przede wszystkim wyremontować, dodając nowe toalety.
Zbudować dwa tarasy słoneczne. Jeden od ul. Spacerowej, drugi od strony nowego
placu zabaw. A potem wydzierżawić obiekt pod usługi
gastronomiczne. Ale nie dla
kiełbaskowych skrytożerców i
miłośników kuflowego, pełnego jasnego. To ma być spokojne i rodzinne miejsce. Idealne,
by napić się pysznej kawy lub
lemoniady, zjeść lody lub ciasto, miło spędzić czas w pięknych okolicznościach przyrody,
doglądając przy okazji dzieci
bawiące się na placu obok.
Ale to najwcześniej dopiero
w 2023 roku.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Urządzenia do zabawy będą utrzymane
w kolorystyce drewna, ponieważ Park
Szwedzki jest zabytkowym założeniem i
wiele do powiedzenia
miał w tym przypadku
konserwator zabytków
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Fot. użyczone (Jarosław Buzarewicz)

» W takim miejscu aż chce się zamieszkać

MIEROSZÓW

Cztery kąty jak malowane
Jeśli myślicie o tym, żeby zamieszkać z dala od miejskiego zgiełku, w malowniczo
położonej miejscowości, to mamy coś w sam raz dla was. W Mieroszowie powstał
nowoczesny budynek, w którym znajduje się 10 mieszkań o wysokim standardzie
oraz lokal użytkowy.
Za inwestycją stoi Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze, które
upatrzyło sobie Mieroszów,
malowniczo położoną u podnóża Gór Suchych dolnośląską

miejscowość, jako lokalizację
swojego nowego budynku.
Zapytacie, jak do tego w ogóle
doszło? Bardzo prosto, gmina jest jednym z udziałowców wspomnianego TBS-u.

Dlatego w rynku miasteczka
powstał budynek, w którym
znajduje się dziesięć mieszkań o wysokim standardzie i
jeden lokal użytkowy. Wkrótce pojawią się tam pierwsi

mieszkańcy, ale uwaga, wolne
lokale wciąż są dostępne. W
mieroszowskim urzędzie lub
w siedzibie kamiennogórskiego TBS-u możecie ubiegać się o mieszkania w sercu

malowniczego miasteczka.
Położonego tuż przy granicy z
Czechami, skąd do Wałbrzycha dojedziecie samochodem
w 20 minut. W oddanym
niedawno do użytku budynku

na gospodarza czeka także
pomieszczenie, w którym
można prowadzić działalność
gospodarczą.
- Standard jest bardzo wysoki. Mieszkania mają centralne ogrzewanie, wentylację, są
gustownie wykończone. W
budynku znajdują się także
dwa garaże. Na parterze jest
miejsce na lokal usługowy
- mówi Władysław Niemas,
prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kamienna Góra. - Każda inwestycja,
która przyciąga lub zatrzymuje
u nas mieszkańców, jest na
wagę złota. Powiat wałbrzyski
jest niezwykle atrakcyjny. Ma
bardzo bogatą ofertę kulturalną, sportową, posiada znakomitą infrastrukturę, można
tu znaleźć atrakcyjne miejsce
pracy. Zależy nam na obecnych i nowych mieszkańcach
– mówi Jarosław Buzarewicz,
radny powiatu wałbrzyskiego.
Zadowolenia z zakończenia
inwestycji nie kryją władze
Mieroszowa mówiąc, że to nie
koniec. A właściwie początek
mieszkaniowych inwestycji w
tym mieście. Na przebudowę
czeka położona po sąsiedzku
kamienica przy placu Niepodległości 20. Gotowy jest
już projekt, są uzgodnienia
z konserwatorem zabytków.
Czekamy na prace budowlane, które mają ruszyć na
przełomie 2022 i 2023 roku.
Red

JEDLINA-ZDRÓJ

Wszystko dla aktywnych

Wszystko rozpocznie się w najbliższą sobotę, punktualnie o godz.
9:30 na terenie Kompleksu „Active” przy ul. Kłodzkiej, ale organizatorzy zachęcają do wcześniejszego
przybycia. Ponieważ już od 8:00
rozgrzejecie mięśnie ćwicząc jogę.
Mile widziani zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. - Być może
przekonacie się do regularnych
ćwiczeń, które są u nas organizowane – mówi Wiesław Zalas,
dyrektor Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
Jeszcze raz przypominamy tę datę
– 3 września. Tego dnia atrakcji
nie zabraknie. Klub Sportowy Zdrój
zaplanował aż trzy mecze piłkarskie.

Trampkarze zmierzą się z reprezentacją Włókniarza Głuszyca, juniorzy
z Gwarkiem Wałbrzych, a seniorzy
z drużyną z Jaworzyny Śląskiej.
Ponadto odbędzie się próba bicia
rekordu Polski w podbijaniu piłki.
Zachęcamy też do obejrzenia meczu pokazowego w boule. Zagrają
mistrzowie Polski Dęby Wałbrzych
z reprezentacją Stowarzyszenia
Miłośników Jedliny-Zdroju. Spotkanie odbędzie się przy wieży
wspinaczkowej na terenie Parku
Aktywności „Czarodziejska Góra”
przy ul. Kłodzkiej. Będzie tam można
również wziąć udział w rozmaitych
konkursach sprawnościowych związanych z grą w boule.

Wiele atrakcji zaplanowano również w parku linowym. Zabawa
na wieży wspinaczkowej, zawody w disc golfa, gra terenowa. To
tylko niektóre z nich. Oczywiście
udział we wszystkich konkursach jest
bezpłatny. Rodzinna gra terenowa
zostanie zorganizowana ponadto
przy Kompleksie „Active”. Jedliński
Dzień Sportu to różnorodność, więc
nie może zabraknąć sztafet, nordic
walking i przejazdów rowerem.
Impreza zakończy się muzycznym
akcentem, czyli zabawą z DJ-em przy
ul. Kłodzkiej.
- Ten dzień to okazja do przekonania naszych mieszkańców i gości
do aktywnego spędzania czasu,

» Szczegółowe informacje o Jedlińskim Dniu
Sportu znajdziecie na stronie www.ckjedlina.pl

ponadto chcemy pokazać, jak wiele
możliwości trenowania różnych
sportów znajduje się w naszym mie-

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Idealnie trafiliśmy z wydaniem WieszCo, bo możemy zapowiedzieć niesamowite wydarzenie, zaplanowane 3 września w Jedlinie-Zdroju. Będzie to Jedliński Dzień Sportu. – Zapraszamy
tych, którzy lubią uprawiać sport, ale także tych, którzy chcą po
prostu pokibicować – zachęca burmistrz Leszek Orpel.

ście. Serdecznie zapraszam – mówi
Leszek Orpel.
Red

Monitoring na działkach
Prezydent Roman Szełemej wydał zarządzenie w sprawie przyznania środków
finansowych stowarzyszeniom, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na
zadania służące rozwojowi ROD.

montaż monitoringu na terenie
ROD. Zapewne wielu działkowców
się z tego faktu ucieszy, bowiem
dochodziło na tym największym
w mieście, ale i w całym regionie,

ogrodzie działkowym do wielokrotnych włamań, zniszczeń, a w
okresie jesienno-zimowym ogrody
są ulubionym miejscem noclegowym dla bezdomnych. Montaż

monitoringu ma ograniczyć problemy działkowców, którzy dbają
o swoje działki, a potem patrzą,
jak inni to niszczą.
Polski Związek Działkowców
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy
Nowe Osiedle w Wałbrzychu
otrzymał z kolei 1350 zł na oświetlenie solarne oraz agregat prądotwórczy.
SCB

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Mnóstwo atrakcji czekało na dzieci podczas głuszyckich półkolonii

GŁUSZYCA

Jeśli odpoczywać, to na full
Zamiast spędzać czas przed telewizorem lub grając w gry komputerowe rodzice wielu dzieci z Głuszycy postanowili zapewnić im ciekawsze zajęcie. Zapisując na półkolonię. Nic tylko przyklasnąć. Sami pamiętamy, jak miło można było w ten sposób spędzić czas z rówieśnikami, poznając ciekawe miejsca i zawierając nowe znajomości.
Skoro mamy koniec wakacji, to chyba najwyższy
czas, żeby podsumować dwa
turnusy półkolonii, które zor-

ganizowało Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna
w Głuszycy. Zajęcia odbywały
się od 4 do 15 lipca oraz

od 1 do 12 sierpnia. Dzięki
dofinansowaniu z budżetu
gminy. Super, że w mieście o
tym pamiętają.

Nie będziemy rozpisywać
się nad zaletami półkolonii, bo
każdy kto choćby raz wziął w
nich udział wie, jak fajnie jest

pojechać pozwiedzać ciekawe
miejsca, pójść na spacer po
okolicy, beztrosko pobawić się
z rówieśnikami, w kreatywny

Fot. (red)

WAŁBRZYCH

Prezydent przyznał Polskiemu
Związkowi Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy Podzamcze w Wałbrzychu 5 tys. zł na
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sposób spędzić wakacyjny czas,
a może nawet poznać sympatię.
Warsztaty lepienia z gliny, spotkanie z policjantami,
piesza wycieczka, wyjście na
basen, wyjazd do zoo i kina,
wizyta w Muzeum Górnictwa i
Sportów Motorowych, zabawa
w wałbrzyskim Explora Parku,
warsztaty serowarskie w Zagrodzie Lutomierz i warsztaty
z robotyki w Kids Tech. Uff,
jak sami widzicie, nazbierało się tych atrakcji podczas
sierpniowego wypoczynku.
W trakcie turnusu w lipcu było
równie ciekawie. Dzieci wzięły
udział m.in. w warsztatach
teatralnych i wycieczce po
okolicy z leśnikiem. Pojechały
do Kościoła Pokoju w Świdnicy,
zwiedziły Kopalnię Złota w
Złotym Stoku, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Klockownię, Kolejkowo
i Skytower we Wrocławiu.
Nie zabrakło seansu w kinie,
spotkania z sympatycznymi
alpakami i lamami oraz aktywnego wypoczynku nad wodą.
Trochę tylko żałujemy, że już
nie jesteśmy w wieku, który
pozwalałby wziąć udział w
takich wypasionych półkoloRed
niach…

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Z górki na pazurki
To dyscyplina sportu, w
której zawodnicy z maksymalną prędkością zjeżdżają
po krętej trasie. Niesamowicie
widowiskowa, a jednocześnie
ekstremalna. A Szczawno-Zdrój szykuje się do powrotu
dobrych sportowych tradycji,
ponieważ hucznie zapowiadane otwarte mistrzostwa
naszego kraju w four crossie
zbliżają się wielkimi krokami.

Praca wre na Słonecznej Polanie, gdzie już 11
września najlepsi polscy
specjaliści w zjeździe na
rowerze z górki spotkają się,
by powalczyć o medale MP.
Trwają prace prowadzone
bezpośrednio na całej długości toru. Jest on odświeżany,
likwidowane są niebezpieczne miejsca, naprawiane są
ławki wokół toru, by kibice

mogli w jak najlepszych warunkach obserwować zmagania. Ponadto naprawiany.
Renowacją toru kieruje dobrze znany miłośnikom 4X
Gustaw Dądela, wielokrotnie
nagradzany zawodnik fourcrossowy.
Władze Szczawna-Zdroju
coraz odważniej mówią o
tym, że chcą przywrócić
gminie należne jej miejsce

» Do Szczawna przyjadą najlepsi polscy zawodnicy w 4X,
by walczyć o medale na torze na Słonecznej Polanie

w środowisku 4X. By do
uzdrowiska przyjeżdżały
światowe gwiazdy tego
sportu, a tor odzyskał ran-

gę, na jaką zasługuje. Kto
chce przeżyć wielkie emocje
związane z mistrzostwami
Polski w four crossie, musi

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Trochę infantylny tytuł, ale chcieliśmy tak dla kontrastu
zwrócić waszą uwagę na bardzo poważną imprezę. Która już 11 września zostanie rozegrana na torze położonym na Słonecznej Polanie w Szczawnie. Do uzdrowiska
wracają bowiem mistrzostwa Polski w 4X.

pojawić się w Szczawnie
na Słonecznej Polanie 11
września.
Red
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Fot. użyczone (Fundacja Spichlerz Kultury)

» Fundacja Spichlerz Kultury z Bagieńca otrzymała na stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego pół miliona złotych

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Zdrowo przez cały rok
Inkubator Przetwórstwa Lokalnego to miejsce, w którym rolnik ma możliwość przetworzenia i sprzedaży swojego produktu. Fundacja Spichlerz Kultury z Bagieńca na stworzenie takiego miejsca otrzymała właśnie 500 tys.
zł dofinansowania.
Inkubatory przetwórstwa
lokalnego to instytucje wspierające rolników i małych producentów. Wyposażone w
odpowiednią infrastrukturę i
udostępnione lokalnym pro-

ducentom rolnym w celu przetworzenia produktów rolnych.
Mogą też służyć przechowywaniu produktów. Co ważne,
inkubator przetwórstwa lokalnego może zatrudniać specja-

listów, aby służyli pomocą od
strony prawnej, technologicznej, marketingowej.
– To ma być pomost pomiędzy rolnikiem a mieszkańcem
miasta, który szuka zdrowych

ŚWIDNICA

Tylko uważnie
z tym węglem

produktów i miejsca do ich
przetworzenia – mówi Violetta Mazurek, prezes fundacji.
- Przez cały czas prowadzimy
działania, które mają na celu
stworzenie w Bagieńcu nie

tylko miejsca promującego
kulturę i sztukę, ale również
wspierającego okolicznych
rolników i dającego im narzędzia i drogowskazy do
rozwoju – dodaje.

Zdrowe odżywianie, zdrowe produkty, za którymi coraz
chętniej rozglądają się klienci,
można znaleźć na wsi. Ważne
jest jednak, w jaki sposób te
produkty są podane, jak to
robić, aby nie straciły swych
największych walorów. Oczywiście, można opierać się
tylko na sezonowości, ale
warto, aby zdrowe owoce i
warzywa towarzyszyły nam
przez cały rok. I temu będzie
służył wspomniany inkubator. - Będziemy przetwarzać
zdrowe produkty, ale też
przygotowywać do przechowywania – zapowiada
Violetta Mazurek.
KaR

» Nie wierzcie w „okazyjną” cenę zakupu
węgla. To może być oszustwo

Niemal każdego dnia do
świdnickiej komendy zgłaszają się osoby, które padły ofiarą
oszustwa internetowego i
straciły pieniądze. Wachlarz
metod, jakimi posługują się
oszuści działający w sieci,
jest szeroki. Przesyłają linki
do fałszywych stron wyłudzających dane dostępowe do
konta bankowego. Nakłania-

ją do instalowania aplikacji
umożliwiających im dostęp
do naszych kont i kradzież
pieniędzy.
W ostatnim czasie na celowniku przestępców znalazł
się także węgiel. - Oszuści
tworzą kopie stron internetowych spółek górniczych
działających w Polsce. Uwaga, posiadają nawet logo-

typy tych spółek, a strony
mogą być łudząco podobne.
Potencjalni klienci otrzymują
wiadomość SMS z linkiem,
który rzekomo ma odsyłać
ich do strony sprzedawcy.
Odebranie takiej wiadomości powinno być sygnałem dla klienta, że znajduje
się na fałszywej stronie,
ponieważ, jak podaje na

Fot. KaR

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak łatwo można stać się ofiarą cyberprzestępczości. Możecie być
oszukani na dosłownie każdym kroku... Uważajcie również na... węgiel.

przykład Polska Grupa Górnicza, podczas transakcji w
prawdziwym sklepie, klient
nie otrzymuje żadnej wiadomości SMS. Pojawia się także coraz więcej ofert zakupu
tego surowca w „okazyjnej”
cenie, która jest mocno zani-

żona w porównaniu do ceny
regularnej – informuje oficer
prasowy KPP Świdnica, Magdalena Ząbek.
Świdniccy policjanci apelują
o ostrożność i rozwagę w
trakcie internetowych transakcji. Pamiętajcie, że oszuści

cały czas modyfikują swoje
metody i wykorzystają każdą
okazję, aby wzbogacić się cudzym kosztem. Pamiętajcie, że
bezpieczeństwo w wirtualnej
przestrzeni zależy od was
samych.
KaR

Polna Droga otwarta!
Wreszcie! Chciałoby się to wykrzyczeć.
12 sierpnia dokładnie od godz. 15:00 Polna
Droga w Świdnicy została otwarta dla ruchu.

energooszczędne oświetlenie
drogowe. Zachowano zieleń
wysoką odgradzającą jezdnię
od brzegu zbiornika. Chodnik
znajdujący się wzdłuż zbiornika

wodnego został poszerzony
do 4 m. Wydzielono dwukierunkową drogę rowerową. Na
wysokości bosmanatu powstały
dwie zatoki autobusowe. Po
stronie zabudowań wydzielono miejsca do parkowania
wzdłuż jezdni, w postaci zatoki.
Wprowadzono elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu
oraz pieszych. Trzy przejścia
dla pieszych wyniesione ponad

powierzchnię jezdni stanowią
element spowalniający pojazdy.
Wszystkie przejścia na drodze
głównej posiadają dodatkowe
oświetlenie, które w nocy poprawiają widoczność pieszego.
Przy skateparku wybudowano
parking dla 40 samochodów
osobowych, dzięki czemu do
dyspozycji kierowców jest już
148 miejsc do parkowania.

Fot. użyczone (UM Świdnica)

ŚWIDNICA

Wykonawcą prac była firma
z Modlęcina, a ich koszt to
blisko 8,8 mln zł. Czym zajmowano się przez ostatnie
miesiące? Zamontowano tam
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Fot. użyczone (Szpital Latawiec)

» Taki sprzęt to skarb dla medyków

POWIAT ŚWIDNICKI

Piękny dar dla Latawca
Kolejny krok w kierunku unowocześnienia sprzętu służącego mieszkańcom
powiatu świdnickiego w tzw. Latawcu. To dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, szpital otrzymał bardzo nowoczesne urządzenie.
Wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny, umożliwiający pre-

c yz yj ną oc e nę w n ę t r z n o s a,
gardła, ucha i krtani, zasilił

właśnie Oddział Otolar yngologiczny świdnickiej placówki

leczniczej. Skuteczność badania
wystrzeliła w górę, poprawił się

też i komfort osób poddawanych
działaniu endoskopu.
Drogi, nowoczesny sprzęt został
zakupiony i przekazany przez Fundację WOŚP w ramach 29. Finału,
który odbył się w 2021 roku, i dedykowany był oddziałom dziecięcej
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Badanie endoskopowe jest jednym
z najważniejszych badań wykonywanych w otolaryngologii. Endoskop
zawiera układ optyczny umożliwiający obejrzenie niedostępnych okolic
ciała. Badania przeprowadzane za
jego pomocą są bezbolesne, co jest
szczególnie istotne w przypadku
najmłodszych pacjentów. Nie ma się
czego bać...
Dzięki nowoczesnej technologii
i doskonałej jakości obrazu Full
HD, przekazany naszemu szpitalowi system endoskopii giętkiej i
sztywnej pozwoli na dokładniejszą
diagnostykę laryngologiczną oraz
przyczyni się do poprawy komfortu
pacjentów.
- Dziękujemy Fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy za
otrzymany dar, a także wolontariuszom zaangażowanym w zbiórki
oraz wszystkim tym, którzy wspierają
tę szczytną inicjatywę – informują
władze świdnickiego szpitala.
KaR

ŻARÓW

Idzie nowoczesność

Na zakup nowoczesnego
wyposażenia gmina pozyskała
ponad 300 tys. zł z rządowego programu „Laboratoria
Przyszłości”. - Nowoczesny
sprzęt już od nowego roku
szkolnego będzie wyposażeniem pracowni tematycznych.
Jest dedykowany do wszystkich grup wiekowych szkoły
podstawowej. Dzięki niemu
zajęcia będą prowadzone w
sposób ciekawy, angażujący

uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań – mówi
Aleksandra Walada-Czajka
z referatu organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Żarowie
W zestawie podstawowym
dla każdej szkoły znalazły się
drukarki 3D, mikrokontrolery
z akcesoriami, stacje lutownicze, nowoczesne mikroskopy,
gogle VR, roboty edukacyjne,
sprzęt audio-wideo, wyposa-

żenie pracowni technicznych,
klocki konstrukcyjne i wiele
innych ciekawych pomocy
naukowych
Jak rozkładają się środki?
Do Szkoły Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Żarowie trafił sprzęt zakupiony za kwotę
ponad 221 tys. zł, do Szkoły
Podstawowej im. UNICEF w
Imbramowicach za kwotę
60 tys. zł, a do Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w

» Na zakup nowoczesnego wyposażenia gmina
Żarów pozyskała ponad 300 tys. zł z rządowego
programu „Laboratoria Przyszłości”

Mrowinach za kwotę 30 tys.
zł. Nowoczesny sprzęt, który
został zakupiony w ramach

programu „Laboratoria Przyszłości”, trafił do wszystkich
placówek, w których orga-

Fot. użyczone (UM Żarów)

Drukarki 3D, mikrokontrolery z akcesoriami, stacje lutownicze, nowoczesne mikroskopy, roboty edukacyjne
to tylko część sprzętu, z którego od 1 września korzystać będą uczniowie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Żarów.

nem prowadzącym jest gmina
Żarów.
KaR
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» Neogotycki budynek szkoły ewangelickiej wzniesiono w 1902 r. / www.polska-org.pl

Przez ulice Wałbrzycha (3)
Zapraszamy na kolejny, przykro to stwierdzić, ale ostatni już spacer ulicami wałbrzyskiej starówki.
W trakcie „wędrówki” spróbujemy dowiedzieć się, jak znane nam doskonale zaułki miasta wyglądały
w przeszłości.
Jesteście gotowi na ostatni
odcinek naszej opowieści?

Sandstrasse

(ulica Piaskowa, dzisiejsza
ulica Limanowskiego)
Ulica ta leży w części miasta,
która na starych planach nosi
jeszcze nazwę „Na piasku”.
Wzdłuż ulicy przebiega bowiem
szeroka żyła złóż piasku rozpościerająca się aż do kościoła
ewangelickiego i ul. Matejki.
Sprawiła ona zresztą niemało
kłopotu budowniczym samego
kościoła. Z powodu piaszczystego gruntu zmuszeni byli oni
umieścić w ziemi trzydzieści
dębowych pali wzmocnionych
dodatkowo u dołu żelaznymi
okuciami, a dopiero na nich
położyć specjalny stelaż będący
wsparciem dla fundamentów.

» „Cmentarz na Piasku” służył wałbrzyszanom do 1820
roku. Fragment rysunku F. B. Wernera z „Topographia
Silesiae” 1740-1750 / www.polska-org.pl

Na rogu dzisiejszych ulic
Matejki (Wilhelmstraße) i Straży Pożarnej (Issmerstraße)
znajdowała się jeszcze do
1900 roku kopalnia piasku.
Po wschodniej stronie ulicy
natomiast usytuowany był
cmentarz, nazywany również
„Cmentarzem na Piasku”. Z
tego też względu przylegająca
do niego ulica nosiła jeszcze
do 1847 roku nazwę ulicy
Cmentarnej.
Cmentarz charakteryzujący
się pagórkowatym ukształtowaniem terenu przynależał do kościółka Matki Bożej
Bolesnej, który miał wówczas również status kaplicy
pogrzebowej. Do 1820 roku
odbywały się tu pochówki
wałbrzyszan obydwu wyznań. W późniejszym cza-

sie obie wspólnoty wyznaniowe wybudowały własne
cmentarze, zaś „Cmentarz
na Piasku” został zamknięty.

Do zadań kata nie
należało jedynie wykonywanie egzekucji
skazańców, musiał
on także „surowo egzaminować przestępców”, zajmować się
zwłokami samobójców
oraz chować padłe
zwierzęta
Długo jeszcze jednak pozostawał on malowniczym miejscem, głównie dzięki starym
drzewom i krzyżom, a także
znajdującemu się w najwyż-

szym punkcie grobowcowi
rodziny Treutler. Około 1910
roku cmentarz został przez
wspólnotę katolicką sprzedany miastu, a następnie
zrównany z ziemią. Na jego
miejscu zbudowana została
katolicka szkoła dla dziewcząt (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5). W murze
oporowym otaczającym podwórko umieszczono tablicę, wcześniej znajdującą się
przy wejściu na cmentarz, ze
słowami: „Pamiętaj, że (i ty)
musisz umrzeć. 1815”.

Auenstraße

(późniejsza Adolf-Hitler-Aue, dzisiejsza aleja Wyzwolenia)
Błonia (niem: Aue) stanowiły z pewnością najbardziej

WIESZ CO | NR 20/30.8.2022 r.

» Imponujące zabudowania fabryki porcelany C. Kristera u zbiegu dzisiejszych ulic Limanowskiego
i gen. Zajączka. Lata 30. XX w. / Waldenburger Heimatbote za www.polska-org.pl

urokliwą część miasta. Przed
laty Pełcznica, która dziś przepływa swoją dolinę pod powierzchnią ulicy, była czystym,
pełnym pstrągów górskim potokiem. Odchodziły od niego
sztucznie utworzone odnogi,
które napędzały młyny. Jedna z nich znajdowała się w
okolicy miejskiego browaru,
kolejna – w rejonie budynku
Auenschule (dzisiejszego Zespołu Szkół nr 2) i prowadziła
do młyna zwanego Hermsdorfer Mühlen.
Przed laty miejscy pastuchowie wypasali na błoniach
drobne bydło należące do
mieszczan. Dla zwierząt
miejskich przeznaczone było
natomiast pastwisko leżące
na zachód od dzisiejszej ulicy Pługa. W kronice parafii
ewangelickiej czytamy, że w
1624 roku – a więc w okresie
wojny trzydziestoletniej –
obcy żołnierze, którzy zmarli
w Wałbrzychu na zarazę, nie
byli chowani w poświęconej
ziemi, ale w ogrodach, na
łąkach, oraz właśnie na błoniach. Jeszcze do początku
XX wieku zabudowa przy
omawianej ulicy składała się
głównie z małych domków
otoczonych ogródkami.
Na planie miasta z 1738
roku zaznaczony jest m.in.
przy al. Wyzwolenia budynek opisany jako katownia.
Stała ona u podnóża Góry
Szubienicznej (dzisiejsza Góra
Parkowa). Budynek sądu, w
którym kat wykonywał swój,
budzący powszechny strach,
zawód, nie znajdował się jednak w pobliżu, lecz w rejonie
dworca kolejowego (obecnie
Wałbrzych Fabryczny). Nadmienić tu należy, że do zadań
kata nie należało jedynie wykonywanie egzekucji skazańców. Musiał on także – a z
czasem obowiązki te stały się
głównym źródłem jego dochodu – „surowo egzaminować przestępców”, zajmować
się zwłokami samobójców

oraz chować padłe zwierzęta,
w tym także psy. Katownia
zniknęła z panoramy miasta
w 1859 roku, kiedy Bractwo
Strzeleckie urządziło w tym
miejscu swoją strzelnicę.

Cmentarz został przez
wspólnotę katolicką
sprzedany miastu,
następnie zrównany
z ziemią, a na jego
miejscu zbudowana
została katolicka szkoła dla dziewcząt
Zanim ulica zabudowana
została w dzisiejszej postaci,
łąki leżące na lewym brzegu
Pełcznicy w pobliżu młyna wykorzystywano zimą do uprawiania łyżwiarstwa, tworząc
w tym miejscu prawdziwy tor
łyżwiarski. Lokalne gazety z
lat 1860-1880 donoszą o zawodach organizowanych przy
dźwiękach górniczej kapeli.
Władze miasta zamierzały
około 1900 roku jeszcze raz
ożywić tę tradycję sportów
zimowych, jednak próby te
skończyły się niepowodzeniem, z uwagi na fakt, że
woda bardzo szybko wnikała
w ziemię, najprawdopodobniej na skutek zaawansowanej już mocno eksploatacji
złóż węgla. Zamiast tego organizowano więc niewielką
ślizgawkę w ogrodzie przy
strzelnicy, próbując w ten
sposób zastąpić dawne duże
lodowisko.
Warto tu wspomnieć, że
miejskie parki biorą swój początek właśnie stąd. W 1818
roku stworzona została na
błoniach przez ówczesnego przewodniczącego rady
miejskiej Heinricha Erdmanna
Bergera aleja lipowa, jako rodzaj promenady spacerowej.
Ponieważ jednak z uwagi na
wysokie koszty działań wojennych miasto nie dysponowało
środkami na utrzymanie alei,
z upływem czasu przejście
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nią stało się niemożliwe, aż
w końcu w połowie lat 50.
XIX wieku podjęto decyzję o
jej zamknięciu.
W 1868 roku przez błonia
poprowadzono szosę, która
od tej pory otrzymała nazwę
Auenstraße. Jej nawierzchnia
leżała kilka stóp wyżej, niż
wcześniejsza promenada, która w mokrych okresach roku
zamieniała się w bagno. Aby
temu zapobiec, miasto zdecydowało się na wysypanie w
tym miejscu 140 fur żwiru i
106 fur piasku. Jeden z mieszkańców, mierniczy górniczy
nazwiskiem Hantke zbudował
u stóp Góry Szubienicznej
skalną grotę z wydobytych z
kopalni kamieni z roślinnymi
odciskami. Ze środków miejskich, jak też dobrowolnych
datków udało się sfinansować
rabatki kwiatowe oraz zielone
ławki. Całość została przekazana w opiekę i na użytek
mieszkańców, nie służyła im
jednak zbyt długo i już wkrótce okolica znów przekształciła
się w bagna.

» Plac zabaw przy dzisiejszej al. Wyzwolenia.
Początek XX w. / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Mniej więcej w tym samym
czasie powstał też duży plac
zabaw dla dzieci, z którego
dwie aleje prowadziły do
miejskiego parku utworzonego na terenie dawnej Góry
Szubienicznej. Inicjatorem
tego pomysłu było Wałbrzyskie Towarzystwo Górskie,
które w 1905 roku wydzierżawiło część tego terenu dla
swoich członków oraz zleciło
jego ogrodzenie. Na górze
umiejscowiono platformę widokową oraz zbudowano
dwie altany, z których większa
zachowała się do dziś. Z okazji
setnej rocznicy śmierci Friedricha Schillera odsłonięto 25
lipca 1905 roku pamiątkowy
kamień z płaskorzeźbą – popiersiem poety, podarunkiem
wałbrzyskiego rzeźbiarza Bernera. Od tej pory góra nosiła nazwę Wzgórza Schillera
(Schillershöhe).
Kilka lat później władze
miejskie zakupiły część okolicznych terenów i zleciły bu-

dowę gospody, którą w stylu
śląskiej chaty zaprojektował
miejski radca budowlany Rogge. Z uwagi na wyjątkowy
widok na dolinę i zajmujące
ją miasto, gospoda stała się
wkrótce ulubionym celem
wycieczek dla żądnych wrażeń
ludzi z całej okolicy.
Zabudowa ulicy szeregowymi kamienicami rozpoczęła
się w 1908 roku od strony pl.
Grunwaldzkiego. Inwestorzy
musieli przy tym samodzielnie pokryć koszty przykrycia
jezdnią Pełcznicy. Budynki o
charakterze publicznym powstałe w tamtym okresie, to
m.in.: 1874-75 – gimnazjum
(później szkoła zawodowa
dla chłopców, dziś budynek
mieści Szkołę Podstawową nr
28), 1906-07 – szkoła ewangelicka dla dziewcząt i chłopców (tzw. Auenschule – dziś
II Liceum Ogólnokształcące),
1910 – Zentralhotel Vierhäuser, zamieniony w 1919 na
budynek sklepowo-mieszkal-

ny, 1913 – liceum królowej
Luizy (obecnie Zespół Szkół
„Energetyk”), 1928 – kinoteatr Capitol (późniejszy Dom
Kultury „Górnik”).
Przez stulecia błonia przysparzały włodarzom miasta
licznych kłopotów. W XVIII i
XIX wieku Pełcznica powodowała spore podtopienia,
a utrzymanie brzegów i mostów wiązało się ze znacznymi kosztami. Dodatkowo
w 1862 roku książę pszczyński Hans Heinrich XI poddał
w wątpliwość prawo miasta
do tych terenów. Magistrat
był jednak w stanie wykazać w skardze przeciwko
księciu, że błonia zostały
odkupione od właścicieli
ziem już w 1716 roku i od
tej pory określane były jako
„błonia miejskie”. W tej sytuacji książę wycofał swoje
roszczenia.
Na podst.: Kleinwächter M., Durch
Waldenburgs Straßen, Waldenburg
(Schles.) 1937 opr. i tłum.: J. Drejer

» Liceum królowej Luizy to kolejny z budynków użyteczności publicznej wzniesiony przy al. Wyzwolenia na przełomie XIX i XX
wieku – tu na fotografii krótko po otwarciu w 1913 r. / Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śl. za www.polska-org.pl
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Scalają na całego
To ci dopiero
niespodzianka!
W gminie Stregom, zabrali się za scalanie gruntów. Aktualnie trwają prace przy budowie dróg dojazdowych
do pól we wsiach Granica, Tomkowice i Godzieszówek.

REKLAMA

okolicznymi lasami. To było
wydarzenie!
Samolotu użyczył pilot Janusz Rymar, a za sterami zasiadł pilot Jarosław Najdek.
Dzieci wraz z opiekunami
odbyły loty nad okolicą w
samolocie Socata MS-893
E Rallye 180GT o nazwie
„Spirit of Świebodzice”. -

Dziękujemy Towarzystwu
Lotniczemu w Świebodzicach za zrealizowanie pięknej inicjatywy, a chłopcom
gratulujemy odwagi. To
były jedne z lepszych dni w
ich życiu! - informują przedstawicielki zgromadzenia
sióstr.
KaR

z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
W ramach zadania przebudowane zostanie prawie 4 km dróg oraz zrekultywowanych zostanie 0,704 ha gruntów. Powierzchnia obszaru scalenia wsi Granica, Tomkowice
i Godzieszówek to 1226,51 ha.
KaR

Fot. użyczone (Starostwo Powiatowe w Świdnicy)

Podopieczni Domu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame w Świebodzicach
na zaproszenie Towarzystwa
Lotniczego w Świebodzicach
odbyli loty widokowe nad
miejscem swojego zamieszkania! Fruwali nad Świebodzicami, Wałbrzychem i

Co to takiego, to scalanie? Celem scalania
jest poprawa warunków gospodarowania
na obszarze scalenia poprzez racjonalne
ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych
do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa
walorów krajobrazowych. Powiat świdnicki
pozyskał na zadanie scalania gruntów ponad
13,1 tys. zł. Zadanie dofinansowane zostało

REKLAMA

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Ten dzień na bardzo długo zostanie w pamięci podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach.
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Siodłkowice z chodnikiem

Poznają swoje szkoły?

Mieszkańcy gminy Dobromierz doczekali się niezbędnego remontu. O co chodzi? O kolejny chodnik w gminie, tym razem wzdłuż ruchliwej drogi.

Koniec wakacji, koniec remontów w szkołach gminy Strzegom. Co udało się zrobić przez ostatnie dwa
miesiące?
malowanie ścian w szatni
uczniowskiej, osuszanie i
malowanie ścian w stołówce
szkolnej. Zasadzono rośliny
w ogrodzie szkolnym. Przeprowadzono renowację i
malowanie ogrodzenia w
ogrodzie i renowację urządzeń na placu zabaw, a także naprawiono ogrodzenia

na boisku orlik. W PSP nr 2
przeprowadzono natomiast
remont jednej z sal. Z kolei w
PSP nr 4 wykonano remont
sali komputerowej i sali dla
oddziału przedszkolnego.
Tu wykonano drobne prace
naprawcze, wymalowano
ściany i położono tapety.
KaR

konany zostanie chodnik
o długości ok. 170 metrów w kierunku osiedla
domków jednorodzinnych,
oświetlenie drogi krajowej, a także częściowe
oświetlenie drogi gminnej,
odwodnienie i kanał technologiczny.

Wykonawcą robót jest
firma ze Świebodzic. Koszt
prac to ponad 572 tys. zł.
Wykonawca zobowiązał się,
że wszelkie prace budowlane mają zostać zrealizowane
i odebrane do końca września tego roku.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

Bardzo dobre wieści.
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad rozpoczęła niedawno budowę
chodnika wzdłuż drogi
krajowej nr 34 w Siodłkowicach. Czego możemy
się spodziewać? W ramach
prac budowlanych wy-

Fot. użyczone (UM Strzegom)

Fot. użyczone (UG Dobromierz)

W PSP w Stanowicach pomalowano dwie sale lekcyjne i szkolną toaletę. W PSP
w Kostrzy wyremontowano
dwie sale lekcyjne. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Jaroszowie wykonano
malowanie pomieszczeń
szkolnych i przedszkolnych.
Wykonano osuszanie i
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Filharmonicy przygotowali na 45. sezon artystyczny mnóstwo niespodzianek

Już za moment, już za chwilę...
… startuje 45. sezon artystyczny w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Od czego by tu zacząć…
Zatem po kolei. Od września 2022 Agnieszka Franków-Żelazny obejmie oficjalnie dyrekcję FS im.
Józefa Wiłkomirskiego. Nowa szefowa miejscowych muzyków jest jedną z najbardziej uznanych dyrygentek chóralnych w Polsce i Europie. Jest też profesorem sztuk muzycznych i pedagogiem.
Wykształcenie wokalne i
dyrygenckie Agnieszka Franków-Żelazny zdobyła w Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu oraz
w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest także biologiem,
absolwentką Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz menadżerką kultury z dyplomem
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, a także studiów
MBA w Collegium Humanum
Szkole Głównej Menedżerskiej.
Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku Krzysztof Maj,
członek zarządu województwa
dolnośląskiego, poinformował
o zakończeniu procedury konkursowej wyłonienia kandydata
na dyrektora naszej filharmonii i
o wyborze nowej szefowej. Jednym z pierwszych działań, które
oboje wtedy zapowiedzieli,
było zorganizowanie koncertu
pożegnalnego dla uhonorowania Elżbiety Łaganowskiej kończącej ponad ośmioletnią pracę
dyrektora Filharmonii Sudeckiej.
Ten koncert odbędzie 18 września 2022 o godzinie 18:00.
Warto wybrać się na to muzyczne wydarzenie, by wyrazić swoje uznanie dla dotychczasowej
dyrektorki, dla której praca w
FS była zwieńczeniem długiej
drogi zawodowej prowadzącej
wiele lat przez instytucje kultury
Wałbrzycha. Koncert pomyślany
jest jako zestaw najbardziej
lubianych przez wałbrzyską
publiczność, w tym Elżbietę
Łaganowską, fragmentów dzieł
symfonicznych. Usłyszymy pełne energii, dowcipu i efektownego, symfonicznego brzmienia

kompozycje Georgesa Bizeta,
Edwarda Griega, Ferdynanda
von Suppé, Johanna Straussa
jr., Alberta Williama Ketèlbeya
czy Jacquesa Offenbacha. Bilety
są już dostępne na ten jedyny
w swoim rodzaju koncert z
zestawem utworów cieszących
się niesłabnącą popularnością.

W nowym sezonie artystycznym filharmonicy podejmą próbę
połączenia doświadczenia i młodości
A teraz hit! Od września
2022 Filharmonia Sudecka
ogłasza zapisy do chóru dziecięcego. Jest to pierwsza tego
typu inicjatywa przy naszej filharmonii. Wierzymy, że spotka
się z zainteresowaniem mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej. Spotkania kwalifikacyjne
do chóru zaplanowano 2 i 9
września o godz. 16:30. Dzieci,
w dwóch grupach wiekowych
6-10 lat oraz 11-14 lat będą
uczone śpiewu chóralnego od
podstaw. W programie zajęć
znajdą się ćwiczenia z emisji
głosu oraz ogólne ćwiczenia
umuzykalniające oparte na
wiedzy teoretycznej i praktycznej instruktorów. Zajęcia
odbywać się będą dwa razy w
tygodniu, w piątki po południu
i w soboty rano. Realizowane będą przez stałą kadrę,
mającą odpowiednie kwalifikacje i co najmniej kilkuletnie
doświadczenie w realizacji
podobnych projektów. Chór
będzie występował podczas
koncertów w Filharmonii Su-

deckiej wraz z towarzyszeniem
orkiestry symfonicznej. Planowane są również wyjazdy na
warsztaty, koncerty i festiwale
odbywające się w różnych
miejscach w Polsce. Szczegóły znajdziecie na stronie:
www.filharmonia-sudecka.pl.
Przed rozpoczęciem sezonu
orkiestra Filharmonii Sudeckiej
zaplanowała krótki wypad
do… Karpacza. Zagra tam 7
września na XXXI Forum Ekonomicznym ambitnie wprowadzając do świata wielkich
pieniędzy niezbędną wartość,
jaką jest kultura muzyczna. W
programie koncertu znajdzie
się muzyka polska, a orkiestrę
poprowadzi gościnnie dyrygent Sebastian Perłowski.
Artysta współpracuje z wieloma orkiestrami w Polsce i
na świecie, na swoim koncie
ma nagrania dla wytwórni
ECM, Warner Classics, DUX.
Na co dzień jest dyrektorem
artystycznym agencji Kameny, wykładowcą kompozycji
na AM w Katowicach oraz
koncertuje w kraju i za granicą
prowadząc koncerty symfoniczno-operowe, jazzowe i
musicale. Szczęśliwie 10 września 2022 o godzinie 18:00
wałbrzyscy melomani będą
mieli okazję do wysłuchania
programu koncertu, który
muzycy zagrają w Karpaczu.
Specjalnie wybrane utwory
Moniuszki, Żeleńskiego, Paderewskiego, Kurpińskiego,
Ziółkowskiego i Wisłockiego
składają się na kolorową,
muzyczną panoramę Polski
wartą wysłuchania przez całe
rodziny. Tego dnia słuchacze

mogą liczyć na specjalną cenę
biletu – tylko 10 zł.
Wcześniej, tego samego
dnia, 10 września, Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu
otworzy się dla wszystkich,
którzy chcieliby bliżej, nieco od
kuchni przyjrzeć się instytucji.
Zapraszamy od godziny 12:00
do 16:00 do zwiedzania budynku filharmonii, sceny oraz
zaplecza, w którym muzycy
ćwiczą i przygotowują się do
koncertów. Okazją do odwiedzin są Europejskie Dni Dziedzictwa, w czasie których Filharmonia Sudecka we współpracy z Działem Historii Miasta
i Regionu wałbrzyskiego Muzeum Porcelany zaprezentuje
wystawę „Muzyka – dziedzictwo, które łączy”. Ekspozycja
przedstawia początki życia
muzycznego w naszym mieście, działalność Wałbrzyskiej
Orkiestry Górniczej, postacie
miejscowych kompozytorów,
takich jak Robert Radecke czy
Bolko von Hochberg oraz znanych muzyków, którzy swoimi
występami uświetniali koncerty symfoniczne w Wałbrzychu
na przestrzeni ostatnich wieków. Nie zabraknie również
historii początków Filharmonii
Sudeckiej, wspomnień Józefa
Wiłkomirskiego oraz współ-

czesnych fotografii orkiestry.
Wystawa jak i zwiedzanie
filharmonii dostępne są w tym
dniu nieodpłatnie. Serdecznie zapraszamy, szczegóły na
stronie www.edd.nid.pl oraz
www.filharmonia-sudecka.pl.

Od września tego
roku Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
ogłasza zapisy do
chóru dziecięcego,
który później będzie
występował podczas
koncertów wraz z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej
W nowym sezonie artystycznym filharmonicy podejmą
próbę połączenia doświadczenia i młodości. Usłyszycie
efekty współpracy z orkiestrą
Filharmonii Sudeckiej doświadczonych dyrygentów takich jak
Antoni Wit, Wojciech Rajski,
Tadeusz Wojciechowski czy
Marek Pijarowski. Z drugiej
strony do współpracy zaproszeni zostali młodzi dyrygenci
coraz częściej obecni na muzycznych estradach – Joanna
Ślusarczyk, Maciej Tomasiewicz, Rafał Kołoczko czy Katarzyna Tomala-Jedynak. Podobnie spośród wykonawców

zaproszono uznane autorytety
jak Krzysztof Jakowicz, Tomasz
Tomaszewski, Clemens Weigel
czy Roman Widaszek oraz
tych najmłodszych jak Daniel
Mieczkowski, Sara Dragan,
Piotr Alexewicz czy Maciej
Kułakowski. Nie zabraknie
koncertów z muzyką wiedeńską, gal noworocznych i operowych, muzyki filmowej. Raz
w miesiącu, w soboty muzycy
orkiestry zaprezentują program
kameralny. Czekają superprodukcje z udziałem Iwony
Sobotki, Bassema Akiki, Jose
Torresa czy Agnieszki Przekupień. Ważną częścią programu
koncertowego są także propozycje oratoryjne. Wśród nich
„Stworzenie świata” Haydna,
„Petite messe solennelle” Rossiniego, „Czarodziejski flet” i
„Don Giovanni” Mozarta czy
„Carmina burana” Orffa. Nie
ma mowy, by zapomnieć o muzyce polskiej – przypominany
będzie dorobek Jana Adama
Maklakiewicza, muzycy sięgną
także do twórczości współczesnych kompozytorów, Hanny
Kulenty czy Pawła Mykietyna.
Znajdzie się tez miejsce dla
jazzu – już w październiku
usłyszymy jazzoperę Rogera
Treece’a „Beatrice” oraz solową
propozycję Macieja Tubisa –
Red
Komeda Reflections.

Start ostatniego dnia września
Zapraszamy na inaugurację 45. sezonu artystycznego 2022/2023 Filharmonii Sudeckiej, która odbędzie 30 września 2022 o godz. 19:00. Orkiestrę Filharmonii Sudeckiej
poprowadzi Marek Pijarowski, solistą będzie Krzysztof Jakowicz – skrzypce. W programie Koncert skrzypcowy D-dur Ludwiga van Beethovena, IX Symfonia „Z nowego
świata” Antonína Dvořáka i Uwertura koncertowa Józefa Wiłkomirskiego. Zapraszamy!
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Pierogowe
święto

Daleko od betonu

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Alchemia teatralna serdecznie zaprasza na kolejny pokaz z serii
„Na pewno (nie)INSTRUKCJA obsługi betonu” przygotowany na
podstawie sztuki Karoliny Warzechy. Dramat ten został w 2020 roku
nagrodzony w organizowanym przez Świdnicki Ośrodek Kultury
ogólnopolskim konkursie Sztuka Teatralna. Pokaz przygotowuje
grupa młodzieżowa Alchemii z instruktorem Andrzejem Błażewiczem. Serdecznie zapraszamy w poniedziałek 12 września o godz.
19.00 do sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek 43).
Wstęp wolny.
SCB, KaR

Gwoździem po ekranie

Nie „każdy wie lepiej”
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu
był film „Każdy wie lepiej” w reżyserii Michała Rogalskiego.
Po 90 minutach spędzonych
z patchworkową rodziną, w
rozpaczy, przyszedł mi do
głowy tekst Wojciecha Młynarskiego „Co by tu jeszcze
spieprzyć, Panowie? Co by
tu jeszcze?”. Myślę, że duet
Krzysztof Rak – scenarzysta
i Michał Rogalski – reżyser
położyli wszystko.
Taka klęska może trochę dziwić, ponieważ Krzysztofa Raka
możemy kojarzyć z dobrymi
scenariuszami – „Sztuki kochania” i „Bogów”. Z kolei Rogalski może pochwalić się głównie
lżejszymi tytułami („To musi być
miłość”)i serialami („Wojenne
dziewczyny”). W jego filmografii jest jednak obraz, który

został doceniony. To „Letnie
przesilenie” z 2014 roku. Niestety w przypadku „Każdy wie
lepiej” zabrakło im doświadczenia, talentu czy po prostu
wiedzy w gatunku komedii.
Fabuła oparta jest na przygodach związanych z budowaniem nowej rodziny
z rozbitych związków. Ania
(Joanna Kulig) ma córkę Zosię,
a Grzesiek (Michał Czernecki)
dwoje nastolatków Różę i Janka. Nowa familia dość dobrze
się rozumie. Para postanawia
wynająć dom. Nie brakuje
w nim miłości i wzajemnego
zrozumienia. I wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie…
rodzina, a dokładnie mamusia

i teściowie Ani oraz rodzice
Grześka. Mało tego, do zestawu dołączają też dawni partnerzy obojga narzeczonych
– Sylwia (była żona Grześka)
oraz Lucjan (były mąż Ani).
Grupa, po niezapowiedzianej
wizycie, jednogłośnie stwierdza, że taki związek nie ma
szans na powodzenie. Według
nich różnią ich oczekiwania,
wychowanie i marzenia. Podejmują zatem szereg forteli i
prowokacji mających na celu
zniechęcić zakochanych do
wspólnego życia. Jaki rezultat
przyniosły one, nie trudno się
domyślić, w końcu to komedia
romantyczna. Od lat wiadomo, że ten gatunek filmowy

może jest sportem narodowym, ale bez sukcesów.
Dlaczego tym razem miałoby być inaczej? Z powodu wspomnianego autora
scenariusza oraz obsady.
Oprócz Kulig i Czerneckiego
w filmie możemy zobaczyć
m.in. Grażynę Szapołowską
i Andrzeja Seweryna. Aktorzy „Każdy wie lepiej” nie
uratowali filmu, ale czy mieli
szansę? Moim zdaniem nie.
Scenarzysta stworzył sytuacje

i postaci oderwane od rzeczywistości. Zachowania koalicji
przeciwnej patchwork budzą
u widzów najczęściej zażenowanie i złość, a zdecydowanie
rzadziej uśmiech. Film jest
zlepkiem słabych i słabszych
scen. Przykładem może być
sytuacja, kiedy Grzesiek z
synem idą do lasu postrzelać
z łuku, a niespodziewanie
zza tarczy wychodzi rodzinka, aby wybić mu z głowy
nową miłość. Tak samo można

być zirytowanym, gdy na
ekranie pojawia się Zbysio
(Maciej Musiałowski), kumpel
Grześka. Wiecznie „upalony”
informatyk tworzy aplikację,
która ma udzielić odpowiedzi
na zagadnienia związane ze
zjawiskiem tworzenia nowej
rodziny z elementami wcześniejszych związków. Film
miał bawić i uczyć akceptacji
inności. Szkoda, że nie wyszło.
Ocena 4/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Zatańczą dla dziedzictwa

Już 11 września o godz. 15:00 na terenie Starej Kopalni odbędzie się międzynarodowe taneczne wydarzenie.
Co roku młodzi tancerze spotykają się w poprzemysłowych przestrzeniach, aby móc wykonać wspólny taniec dla
dziedzictwa, którego inicjatorem jest Europejski Szlak Dziedzictwa
Przemysłowego (ERIH). W tym roku w wydarzeniu weźmie udział
młodzież ze szkoły tańca Cordex. Relację w postaci zdjęć oraz
nagrania będzie można znaleźć na YouTube, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej ERIH.
Zachęcamy również wszystkich uczestników do dzielenia się
swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych, używając
#erihworkitout. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Te g o r o c z n e
dożynki gminno-powiatowe oraz
14. już święto
pieroga odbędą
się 4 września
na stadionie
sportowym w
Czarnym Borze.
Na inaugurację
czarnoborskich
dożynek organizatorzy zaplanowali mszę świętą
dziękczynną w
intencji rolników,
która zostanie
odprawiona w
południe w kościele p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w
Czarnym Borze.
Następnie korowód dożynkowy,
w którym wezmą udział parlamentarzyści, włodarze powiatu, ościennych gmin, przedstawiciele lokalnych środowisk, klubów sportowych,
organizacji pozarządowych i sołectw, uda się na stadion sportowy. Tam
gospodarz gminy wraz ze starostami dożynek dokonają tradycyjnego
obrzędu – misterium chleba. Nie zabraknie ośpiewania wieńców dożynkowych, a o najsmaczniejsze pierogi rywalizacja będzie się toczyć w
trzech kategoriach. Do laureatów w konkursie na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy i najsmaczniejsze pierogi trafią atrakcyjne nagrody w postaci
bonów upominkowych.
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Spójrzcie im w oczy

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

ASLAN, nr ewidencyjny 156/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 21.07.2022

AURELIA, nr ewidencyjny 85/22
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 21.06.2022

BASIA, nr ewidencyjny 107/22
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 19.07.2022

BERTA, nr ewidencyjny 99/22
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 11.07.2022

BOLEK, nr ewidencyjny 165/22
Wiek: 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 01.08.2022

DASZA, nr ewidencyjny 138/22
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 30.06.2022

HAKER, nr ewidencyjny 103/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 24.05.2022

LUCKY, nr ewidencyjny 135/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 24.06.2022

RIO, nr ewidencyjny 113/22
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 01.08.2022

SISI, nr ewidencyjny 90/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 01.07.2022

TYSON, nr ewidencyjny 120/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 09.08.2022

WITO, nr ewidencyjny 157/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 22.07.2022
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Tym czworonogom ze zdjęć – kotom i psom. Ale nie tak przelotnie, tylko głęboko. Wpatrujcie się
w nie przez dłuższą chwilę. Co widzicie? Bo my zawsze to samo. Tęsknotę za lepszym życiem, za
miłością, za nowym domem. Może najwyższy czas spełnić marzenia podopiecznych wałbrzyskiego
schroniska dla zwierząt?
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Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Na III piętrze Zamku Książ znajduje się pomieszczenie zwane
Salą Grodźca. Jej ściany zdobią freski z wizerunkiem zamku
Grodziec, niegdyś jednej z posiadłości Hochbergów

Wymyślił, że postawi… ruinę
Nadal podążamy śladami dawnych mistrzów. W poprzednim numerze zachęcaliśmy was do odkrywania prac Schefflera. Dziś o dokonaniach w Książu Christiana Wilhelma Tischbeina. Zachwycając się zabytkami warto zwrócić uwagę, jak
wygląda najbliższa okolica i jakie malowidła zdobią ściany.

W latach 1789-1833 Jan
Henryk VI zagospodarował
najbliższe otoczenie zamku Książ i zlecił stworzenie
parku krajobrazowego. Za
projekt odpowiedzialny był
Christian Wilhelm Tischbein
nadworny malarz i architekt
Hochbergów. Tischbein urodził się w Margburgu w Hesji
w 1751 roku, a umarł 31
lipca 1824 roku w Schmiedeberg. Od najmłodszych
lat przejawiał zamiłowanie
do malarstwa i r ysunku.
Tymczasem musicie wiedzieć,
że już od początku XVII wieku układ i charakter parku
planowany był w stylu barokowym. Niebawem projekt
wkomponowano w założenie krajobrazowe otaczające
Książ. Z początkiem XX wieku

park powiększono i uzyskał
ostateczny kształt, inspirowany angielskimi ogrodami
z czasów królowej Wiktorii.

Architekt stylizował
obiekt na gotycką budowlę obronną; mury
wzniesiono na miejscu
wcześniejszych średniowiecznych ruin,
na skalnym urwisku
nad doliną Pełcznicy
Na terenie parku Tischbein
zaprojektował sztuczną ruinę
na średniowiecznym fundamencie nazywaną Starym
Książem, która powstała w
latach 1794-97. Architekt
stylizował obiekt na gotycką budowlę obronną. Mury

wzniesiono na miejscu wcześniejszych średniowiecznych
ruin, na skalnym urwisku nad
doliną Pełcznicy, na południe
od Książa. Ze Starego Książa
do głównego zamku można
było się dostać poprzez romantyczne mostki i kładki,
które prowadziły do zamkowych tarasów. Ten system
znacznie ułatwiał komunikację
między dwiema posiadłościami Hochbergów. Ówcześnie
Stary Książ nie był ruiną, jaką
jest obecnie. Mieściły się w
nim pokoje gościnne i całe zaplecze gospodarcze, z którego
mogli korzystać goście właścicieli podczas romantycznych
wędrówek. Część mieszkalna
była ulokowana na parterze.
Na dziedzińcu znajdowała się
gospoda w stylu wiejskim i

pokoje noclegowe. Wewnątrz
działała restauracja. Z kolei
przestrzeń na piętrze zagospodarowano jako pomieszczenia muzealne z rodzinnymi
zbiorami, m. in. kolekcją białej broni i zabytkowe zbroje
rycerskie. Na wieży kaplicy
usytuowano punkt widokowy.
W maju 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej wkraczając do Książa podpalili
zamek. Obecnie Stary Książ
jest stałą ruiną. Do dziś przetrwały fragmenty murów
zamkowych, część ganku,
kaplicy i wieży przykaplicznej
oraz renesansowe portale.
Zachował się również początkowy odcinek podziemi.
Sam park natomiast jest częścią Książańskiego Parku Krajobrazowego, a po całym

Na terenie parku Tischbein zaprojektował sztuczną ruinę na średniowiecznym
fundamencie nazywaną Starym Książem, która powstała w latach 1794-97

założeniu można spacerować
tak zwaną „Ścieżką Hochbergów”. Piękna i urocza trasa pełna mostków, kładek i
punktów widokowych wokół
Zamku Książ prowadzi wzdłuż
wąwozu Pełcznicy, przez Stary
Książ, Staw Łabędzi z XIX
wieku (podobno wysechł w
1913 roku, a obecnie na jego
miejscu znajduje się rozległa
łąka z wyraźnym wzniesie-

niem na środku, które było
miejscem pochówku małych
książąt) aż po potężny cis
Bolko (największy cis w Sudetach, którego wiek szacowany jest na 400-600 lat)
znajdujący się w Pełcznicy,
dzielnicy miasta Świebodzice.
Znając już dzieła Tischbeina warto zwiedzić wnętrze
Zamku Książ. Na III piętrze
znajduje się pomieszczenie
zwane Salą Grodźca. Jej ściany zdobione są freskami z
wizerunkiem zamku Grodziec,
niegdyś jednej z posiadłości
Hochbergów. Autorem sześciu
malowideł jest także znany
już wam Christian Wilhelm
Tischbein. Freski prezentują
zamek z różnych stron ukazując piękno romantycznej ruiny
w otoczeniu parku krajobrazowego.
Nel Prorok/(red)

» Tischbein stylizował Stary Książ na gotycką budowlę
obronną
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SKN

Okiem gracza

Choć od premiery Valorantu minęły już 2 lata, gra nie stopuje, rozwijając się w dość
zawrotnym tempie. Co przyciąga do niej ludzi? Czym się różni od zwykłych gier FPS?
kilku swoich gier (w końcu
można było przestać się śmiać
z końcówki „s” na końcu na-

zwy firmy, która od początku
miała tylko jedną grę pod swoimi skrzydłami). Wśród nich

Fot. użyczone (www.komputerswiat.pl)

Podczas świętowania 10-lecia League of Legends, Riot
Games zapowiedziało wyjście

Prawnik radzi
Jak złożyć wniosek o dział spadku?
Radzi adwokat Adam Daraż.
Jeżeli zdecydujesz się na postępowanie sądowe o dział spadku,
w pierwszej kolejności powinieneś przeprowadzić postępowanie
o stwierdzenie nabycia spadku,
potocznie często nazywamy je
postępowaniem spadkowym.
Postępowanie spadkowe można przeprowadzić przed sądem lub przed notariuszem.
W sądowej sprawie o dział
spadku dokonujemy podziału
aktywów spadku. Wniosek o
dział spadku musisz skierować
do sądu ostatniego miejsca
zamieszkania spadkodawcy. Na żądanie uczestnika

sąd spadku może przekazać
sprawę do sądu rejonowego miejsca spadku lub miejsca zamieszkania wszystkich
spadkobierców. We wniosku
o dział spadku powinieneś powołać się na postanowienie o
stwierdzeniu nabycia spadku
lub poświadczony akt dziedziczenia. Możesz również
przedstawić spis inwentarza,
jeżeli jest on sporządzony.
Taki spis to pozostawiony
spadek wraz z określeniem
jego wartości. Jeśli spis nie
istnieje, możesz wskazać spadek podlegający podzieleniu.

Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, musisz
przedstawić dowody potwierdzające, że należała do spadkodawcy (najczęściej akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej). We wniosku wskaż
także okoliczności związane
z pozostawionym majątkiem
przez spadkodawcę. Opisz,
które składniki każdy ze spadkobierców miałby otrzymać
ze spadku. Nadmień też, w
jaki sposób spadek jest wykorzystywany i wyjaśnij, czy w
skład wchodzi gospodarstwo
rolne. Jego podzielenie nie powinno być sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki.
Skład i wartość spadku
ustala sąd w toku prowadzonego postępowania. Oznacza
to, że sędzia działa z urzędu i
powinien zawsze ustalić skład
i wartość pozostawionego

UWAGA KONKURS

Jeśli chcecie zjeść prosty, smaczny i niedrogi posiłek, którym z
powodzeniem nasycicie się, powinniście pójść do Fabryki Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu. To doskonałe miejsce, by zjeść
niepowtarzalny lunch. To tu spałaszujecie naleśniki na słodko i na
słono. Tak dobre jak w domu i z najrozmaitszymi dodatkami. Warto
tu zajrzeć także dlatego, że dzięki nam, zjecie w „Fabryce” posiłek
nieco taniej niż wynika z cennika. Wystarczy, że weźmiecie udział w
zabawie i dobrze odpowiecie na pytanie konkursowe. Zerknijcie na
zdjęcie obok. Na fotce widać znajdujące się w Karkonoszach źródło
dużej rzeki. Jakiej?
Poprawną odpowiedź wpiszcie do kuponu, a następnie pokażcie
go w lokalu przed złożeniem zamówienia. Za wybranego naleśnika
(promocja nie dotyczy pierogów) zapłacicie 2 zł mniej. Na lubiących
dobrze zjeść oraz posiadaczy kuponów z naszej gazety w Fabryce Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu czekają od najbliższej
środy (31 sierpnia) do piątku (2 września). Regulamin konkursu
znajdziecie na naszej stronie pod adresem www.wieszco.pl. Naleśniki
zjecie na miejscu i otrzymacie na wynos.

został zapowiedziany pierwszy
taktyczny FPS, co spotkało się
już wtedy z dużym zainteresowaniem ze strony graczy. To
była nowość na rynku.
Z początku gra budziła ciekawość oraz obawy. Na rynku
jeszcze nie było strzelanki, którą można było nazwać taktyczną. Ten obszar był zdominowany przez Counter strike global
offensive (polegający głównie
na umiejętnościach strzeleckich) i Overwatch (w którym
bardzo ważne było używanie
umiejętności konkretnych postaci). Jak się później okazało
– Valorant miał bardzo dużo
wspólnego z obiema grami, co

często spotykało się z uśmiechem graczy CS i Overa.
Beta zakończyła się dość
szybko – w końcu nad grą
spędzono kilka lat przed jej
ogłoszeniem. Pojawiło się kilka
zabawnych błędów, jak na
przykład umieszczanie shotgunów na kamerze jednej z
postaci albo blokowanie się w
ścianie i strzelanie do wrogów,
podczas gdy samemu było się
niewidocznym. Na szczęście
Riot Games bardzo szybko
reagowało na tego typu błędy,
sprawnie je usuwając.
Nie da się ukryć, gra okazała
się sukcesem. Podobnie jak w
League of Legends co roku

spadku. Sędzia nie jest przy
tym związany przedłożonym
przez któregokolwiek z uczestników spisem inwentarza. Sąd
przesłuchując uczestników
postępowania na rozprawie,
dąży do pełnego ustalenia
składników spadku. Bardzo
ważne jest branie aktywnego
udziału w postępowaniu i
stawianie się na rozprawy.
Jeżeli wszyscy są zgodni
w zakresie wartości spadku,
sędzia może poprzestać na
stanowiskach stron. W przeciwnym wypadku konieczne
może okazać się przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego. Ma to na celu
ustalenie wartości rynkowych
nieruchomości czy ruchomości
takich jak samochód lub wyposażenie domu. Do działu spadku stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące zniesienia

współwłasności. Dlatego tak
ważny jest aktywny udział w
postępowaniu i zgłaszanie
stosownych wniosków oraz
twierdzeń. Brakiem zgłoszenia
wniosków i unikaniem rozpraw, możesz pozbawić się
należnych spłat albo uniknąć
dopłat. Przy dokonywaniu
działu spadku bez udziału sądu
warto skorzystać z pomocy
prawnika, który po przeanalizowaniu całej sytuacji doradzi
ci najlepsze rozwiązanie.
Sprawy o dział spadku mogą
trwać długo, ze względu na
swój skomplikowany charakter.
Często przedłużają je również
konflikty rodzinne czy oczekiwanie na opinie biegłych. Czasochłonność tego typu spraw
nie powinna jednak niepokoić.
W końcu postanowienie sędziego musi być respektowane
przez pozostałych uczestników.

CHALLENGER
odbywają się mistrzostwa
świata w Valorancie i za każdym razem zmienia się miejsce
ich rozstrzygania. W 2021 roku
w Berlinie mistrzami świata
została drużyna Acend, która
pokonała rosyjską drużynę
Gambit Esports. W skład pięcioosobowej drużyny wchodzili: Santeri „Bonecold” Sassi,
Mehmet Yağız „cNed” İpek,
Vladyslav „Kiles” Shvets, Patryk
„starxo” Kopczyński, Aleksander „zeek” Zygmunt, Laurynas
„Nbs” Kisielius (trener). MVP
zgarnął wtedy Aleksander
„zeek” Zygmunt. Tak proszę
państwa – dwóch Polaków zostało mistrzami świata, z czego
,,zeek’’ dostał jeszcze MVP. To
prawdziwy powód do dumy.
„Narvana” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Valorant – gra z pomysłem

Jeśli mu się nie podporządkują,
będziesz mógł dochodzić jego
wykonania w drodze postępowania egzekucyjnego.
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
Red

KUPON
Na fotce widać znajdujące się w
Karkonoszach źródło dużej rzeki. Jakiej?

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

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

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

» Takie wyznaczenie szlaku rowerowego to trochę za mało

Rower jest OK

Jazda na orientację
Inicjatywa, dobry pomysł, piękna trasa, wyśmienite widoki, czyli realizacja
ciekawego projektu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Brzmi jak dobra
wycieczka rowerowa wokół miasta. Pod warunkiem, że trasę znasz wcześniej na pamięć.
„Wyznakowana” nie tak dawno
przez nasze starostwo trasa w
powiecie wałbrzyskim to bardzo
dobra propozycja na weekendowe kręcenie kilometrów. W wielu
przypadkach w zamyśle autorów
poprowadzona przez trasy, które
lubię, korzystam i polecam na rower
od dawna. To naprawdę świetna
jazda po ciekawej trasie w okolicach
Wałbrzycha. Mało uczęszczana
przez samochody, górska, spinająca

UWAGA

atrakcje turystyczne i łącząca różne
szlaki rowerowe.
Trasę na mapie poprowadzono z
okolic Zamku Cisy, z duktu ze Świebodzic do Strugi, następnie masywem Trójgarbu do Witkowa, gdzie
przez Górę Krawca z widokiem na
Śnieżkę, Trójgarb i Chełmiec zjeżdża
się do Czarnego Boru. Następnie
przez Grzędy i przecinając Masyw
Dzikowca trasa biegnie przez teren
Boguszowa-Gorc, by ścieżkami prze-

KONKURS

Ostatnie informacje, bombardujące nas z każdej strony z prędkością
karabinu maszynowego, nie nastrajają optymistycznie. Jak zaradzić
chandrze, która każdego, nawet tego najbardziej uodpornionego na złe
newsy człowieka, może dopaść? Zaprosić żonę, dziewczynę, przyjaciół
lub rodzinę do restauracji. I zajadając się pysznym posiłkiem, zapomnieć
o bożym świecie. Na przykład w świdnickiej Restauracji Kryształowa, w
której dzięki nam za wybraną potrawę z menu zapłacicie mniej niż wynika z karty dań. Trzeba tylko znać odpowiedź na pytanie konkursowe.
Szczegół, prawda? Zerknijcie na zdjęcie obok. Z jakiego karkonoskiego
szczytu rozciąga się taki widok?
Odpowiedź musicie wpisać do kuponu, a ten pokazać w lokalu przy
składaniu zamówienia. Tylko wówczas otrzymacie 15-procentowy upust
na wybraną przez was potrawę z menu. Na lubiących dobre jedzenie
i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji
Kryształowa czekają od najbliższej środy (31 sierpnia) do piątku
(2 września). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos jak i zjecie
na miejscu.

bić się do Unisławia Śląskiego. Przez
Rybnicę Leśną i lasy okalające Górę
Borową przebiega w okolice Jedliny-Zdroju i przez Podlesie i Dziećmorowice doprowadza do drogi szumnie
zwanej Rowerową Obwodnicą Wałbrzycha. I na tym koniec.
Takie wytyczenie trasy widzimy
obecnie na udostępnionej mapie. Za
oznaczenie i inwentaryzację traktu
odpowiedzialna była prywatna firma, która wykonała, mamy nadzie-

ję, dopiero część pracy zaczynając
nie tak jak powinna. W terenie,
szlak zaznaczany jest jedynie tablicami jak ze zdjęcia w punktach
orientacyjnych. Reszty w czasie
jazdy trzeba się domyślać. Nie ma
bowiem oznakowania zgodnego z
przyjętymi normami. Nie ma żadnego szlaku. Wielka szkoda, bo jazda
na orientację nie sprzyja wygodnym
rowerowym wyprawom. Tabliczki,
choć ładne, z kodami ciekawych

miejsc w okolicy i mapą zdecydowanie powinny być dodatkowym
elementem infrastruktury szlaku, a
nie jego głównym wyznacznikiem
w takiej formie.
Bardzo mocno liczę również na
propozycję trasy na mapie i w terenie
pomiędzy drogą rowerową w ciągu
DW 379, przez Rezerwat Jeziorka
Daisy i dalej przez Świebodzice do
Zamku Cisy. Pięknie zamknie to
naprawdę fajną na pętlę na rower
wokół głównego miasta regionu
wałbrzyskiego. Sprawdźcie z mapą
jak jechać, zapamiętajcie i ruszajcie
na niewyznakowany w terenie jeszcze szlak. Warto. Ze względu na zróżnicowaną nawierzchnię wsiądźcie na
rower górski, gravel lub treking.
W tworzeniu szlaków rowerowych, oprócz prowadzenia go po
atrakcyjnym terenie, głównie chodzi
o jego dobre, wygodne, zgodne z
przyjętymi standardami, oznakowanie. Czekam z niecierpliwością na
zakończenie projektu.
Tomasz Czeleń

KUPON
Z jakiego karkonoskiego szczytu
rozciąga się taki widok?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Jak jesień to w trasie!
Nieubłaganie kończy się lato i zbliża ta mniej lubiana przez wielu pora roku. Mam nadzieję, że w
tym roku będzie piękna, złota i ciepła polska jesień. Ta pora roku jest idealna do poznawania nowych miejsc. Ja także zapraszam turystów do zwiedzania we wrześniu i październiku. Choć dni są
krótsze, to brak upałów na pewno zachęca do wędrówek!
Polak, Węgier dwa bratanki... Od wieków, mimo
olbrzymich różnic językowych,
doskonale dogadujemy się z
Madziarami. W węgierskich
knajpkach czy przydomowych
winniczkach Polacy łamią sobie język, składając współbiesiadnikom i gospodarzom
życzenie egészségedre, czyli
na zdrowie.
Odkąd pracuję w branży
turystycznej, mam szczęście
być na Węgrzech często – w
pięknych miastach, na basenach z kojącą wodą termalną,
czy właśnie w winnicach. W

tym roku także zabiorę moich
turystów do tego niezwykłego kraju. Odwiedzimy Budapeszt i Szentendre. Poznamy
zapierające dech w piersiach
zakątki stolicy – z parlamentem i katedrą Św. Stefana na
czele. Turyści zawsze wspaniale wspominają csárdę
– biesiadę w restauracji, z
lokalnym jedzeniem, zakrapianą winem i z pokazem
węgierskich tańców. Wyjątkową atrakcją jest pobyt w
kąpielisku Szechenyui, największym tego typu obiekcie
w Europie. Ale nie rozmiar

ma tu znaczenie, a uroda.
Termy ulokowane są w zabytkowych, XIX wiecznych
budynkach, które dodają
kompleksowi szyku i klasy!
Odwiedzimy także Szentendre – miasto poetów, malarzy i muzyków – artystyczny
duch fruwa nad wąskimi,
stromymi uliczkami miasta...
Kolejnym miejscem, które
odwiedzimy podczas wrześniowych wędrówek, będzie
Czeski Krumlov. Obok Pragi to
drugie najczęściej zwiedzane
miasto w Czechach. Średniowieczne miasteczko położo-

» Biskupin to jedno z miejsc odwiedzanych na Szlaku Piastowskim

REKLAMA

Fot. użyczone (Omnibus/red)

» Budapeszt zachwyci każdego
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Strzelno z Rotundą św. Prokopa, Ostrów Lednicki, będący
prawdopodobnym miejscem
chrztu Mieszka I, czy Kruszwicę, w której poszukamy
Popiela na Mysiej Wieży.

» Zamek Ogrodzieniec do dziś zaskakuje swoją potęgą

W węgierskich knajpkach czy przydomowych winniczkach Polacy łamią sobie język,
składając współbiesiadnikom i gospodarzom życzenie egészségedre, czyli na zdrowie
Drugą z cyklu wycieczek po
Polsce będzie wycieczka na
Szlak Orlich Gniazd, czyli w
malownicze okolice Krakowa

ne na pograniczu z Austrią,
pięknie wkomponowuje się
w zakola Wełtawy. Krumlov
może pochwalić się drugim
co do wielkości zamkiem w
Czechach, składającym się
z 40 budynków i obiektów
pałacowych z 5 dziedzińcami,

romantycznymi uliczkami i
centrum miasta, które zostało
wpisane na listę UNESCO.
Charakterystyczny dla tego
miejsca jest zabudowany,
piętrowy most, będący jednocześnie bramą do zamku. Bogactwo Krumlova zachwyca

wszystkich turystów odwiedzających ten zakątek Czech.
Złota polska jesień? Tak! Pokazuję naszym turystom także
historyczne zakątki w Polsce.
A są naprawdę wspaniałe!
Na jesień zaplanowaliśmy
wyjazdy na Szlak Piastow-

i Częstochowy. Orle Gniazda, czyli wymyślony przez
Kazimierza Wielkiego system
zamków obronnych strzegł
granicy z Czechami. Największym i najsłynniejszym
Orlim Gniazdem jest Zamek
Ogrodzieniec – bielący się na
wapniowych skałach do dziś
zaskakuje swoją potęgą. Ale
zwiedzamy także inne ciekawe zakątki tej krainy – Zamek
w Pieskowej Skale, dzięki swej
niewątpliwej urodzie zwany Małym Wawelem. Obok
zamku widzimy Maczugę Herkulesa, chyba najlepiej rozpoznawalną skałę w Polsce.
Odwiedzamy również Ojcowski Park Narodowy – z Bramą
Krakowską i Grotą Łokietka.
A wy planujecie jakieś jesienne wyprawy?
Maja Sobolewska

ski i Jurę Krakowsko-Częstochowską (Orle Gniazda).
Szlak Piastowski, to miejsca
związane z początkami państwa polskiego. Odwiedzimy
sztampowe miejsca szlaku,
jak Biskupin i Gniezno, ale
także te mniej znane, jak

Psie przedszkole
Trzymając się tego nurtu
dbamy o balans w relacji
pies – człowiek oraz naukę
szczeniaka. Możemy dokonać
tego samodzielnie bądź pod
okiem specjalisty. Pozwolę sobie skupić się tu na zajęciach
prowadzonych przez trenerów
i behawiorystów, ponieważ
pozostałe wskazówki drogi
czytelniku uzyskujesz z różnych źródeł.
Po co? I dlaczego warto
wybrać się na takie zajęcia?
Psie przedszkole może być
prowadzone indywidualnie

bądź grupowo. Wiek, w jakim
przyjmowane są psiaki na lekcje to najczęściej 3 miesiące,
gdyż ściśle łączy się to z programem szczepień malucha.
Podczas takiego kursu zaczyna
się od zapoznania szczeniaka
z otoczeniem, które zwykle
ma ograniczone bodźce lub
teren. Tak aby nie przeciążyć
organizmu. Następnie zwiększa się pulę uczestników,
ćwiczeń koordynacyjnych,
sensorycznych i komunikacji
zarówno gatunkowych, jak i
międzygatunkowych.

Co zyskuje tu szczenię?
Poprzez swobodę, wsparcie opiekuna i wskazówki
prowadzącego zajęcia, uczy
się, jak bezpiecznie podchodzić do nowych rzeczy, jak
zmysły wpływają na jego
organizm, jaki rodzaj zabawek
mu odpowiada, jak się bawić
z człowiekiem i innym psem,
co oznaczają pewne gesty
od ludzi, jak podchodzić do
innych psich kumpli. Często w
dalszej części kursu szczenięta
zapoznają się z różnym środowiskiem, czyli zajęcia odbywa-

ją się nie tylko w sali, ale też w
parku, na łące, w mieście lub
w restauracji itp. Dodatkowo
podczas lekcji nieocenioną
pomocą są psy dorosłe wprowadzone w odpowiednim
momencie i odległości czy
miejscu, w zależności od charakteru i temperamentu szczeniaka. Cały ten „rozkład jazdy”
uwzględnia naukę właściciela,
podejście do rasy psa i etapy
rozwoju. To one wyznaczają
granice i momenty, na konkretne prace z psią psychiką.
Więc jeśli obawiasz się, że
twój szczeniak będzie lękliwy,
bądź ma predyspozycje do
tego lub został adoptowany
i nie znasz jego historii, to
warto zgłosić się do specjalisty. Uważam, że te psiaki,
które nie są wprowadzane w

» Psie przedszkole może być prowadzone indywidualnie
bądź grupowo

program socjalizacji i pracy
w określony sposób, jakości
i sposobu zabawy z człowiekiem oraz innymi psami, są
potem częstszymi pacjentami
behawioralnymi.

Fot. użyczone (Justyna Rawska)

Jako ludzie jesteśmy nastawieni na rozwój dziecka i szybkie odnalezienie
się w społeczeństwie. Wybieramy dla naszych dzieci najlepsze przedszkola. Intuicyjnie w kwestii pupila kierujemy się podobnymi kryteriami, a przynajmniej coraz więcej osób dostrzega tę potrzebę.

A co wy o tym sądzicie?
Może zastanawiacie się nad
tym? Zapraszam na zajęcia.
Justyna Rawska,
behawiorysta zwierząt,
instruktor szkolenia (trener) psów
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Poziomo:
1 - utwór literacki przeznaczony do
wystawienia na scenie
4 - energia objawiająca się w chęci do
pracy i zabawy
6 - szkoła ponadpodstawowa
przygotowująca uczniów do nauki w
liceum
9 - wygląd zewnętrzny człowieka
10 - pojemnik o podwójnych
ściankach, utrzymujący temperaturę
przechowywanych napojów
11 - człowiek pochodzący z tego
samego kraju, z tej samej okolicy
15 - obraźliwe zachowanie się wobec
kogoś
16 - odczuwanie głodu, chęć spożycia
określonego pokarmu
17 - stan zadowolenia, spokoju
18 - ogrodzenie, zwykle z desek
Pionowo:
2 - umartwianie się w celu osiągnięcia
doskonałości lub zbawienia duszy
3 - ptak leśny o długim języku
przystosowanym do wydobywania
owadów spod kory drzew
5 - spis oraz sprostowanie omyłek w
wydrukowanej książce
7 - nieuzasadniony, negatywny stosunek
do kogoś lub czegoś
8 - religijny zakaz spożywania
w pewnym okresie posiłków lub
pewnych potraw
12 - przyjemność, na którą można
sobie rzadko pozwolić
13 - dom należący do parafii,
przeznaczony na mieszkanie dla
proboszcza
14 - rzecz wyszukana, wymyślna,
dziwactwo

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
1 - obszar o określonych cechach krajobrazowych, etnograficznych lub gospodarczych
– region
3 - wysuszony sok niedojrzałych makówek stosowany jako
środek przeciwbólowy - opium
5 - przedmioty lub pieniądze
oddane na przechowanie na
warunkach określonych w
umowie - depozyt
6 - jeden z przywódców spisku przeciwko Cezarowi i
jeden z jego zabójców - Brutus
8 - pielgrzymka do miejsc
świętych – peregrynacja
9 - nieprzystosowanie czegoś do pełnienia określonych
funkcji - dysfunkcja
10 - ogólne określenie różnych, choć powiązanych ze
sobą pojęć analizy matematycznej - całka
12 - proces nasycania cieczy
gazem – saturacja
15 - wieloczynnościowa maszyna rolnicza – kombajn

16 - bezleśny obszar w północnej strefie podbiegunowej
- tundra
17 - przeczenie czemuś lub
odrzucenie czegoś - negacja
18 - szczelnie zamykana część
statku kosmicznego oddzielająca się od obiektu macierzystego
- kapsuła
Pionowo:
2 - człowiek bez zasad, przystosowujący się do okoliczności dla doraźnych korzyści
- oportunista
4 - rzecz naśladująca inną
rzecz – imitacja
7 - miłośnik muzyki - meloman
11 - darowanie lub złagodzenie kary – łaska
13 - zioło pochodzące z basenu Morza Śródziemnego w
starożytnej Grecji symbolizujące siłę i odwagę - tymianek
14 - południowoamerykański,
udomowiony trawożerny ssak,
hodowany dla wełny i mięsa
- alpaka

Strefa rOZryWkI / PrOmOCJa

29

REKLAMA

WIESZ CO | NR 20/30.8.2022 r.

SPOrt

WIESZ CO | NR 20/30.8.2022 r.

dopisze i będzie to dla mnie
początek większej przygody z
piłką. Gra w Bundeslidze była
moim marzeniem – wspominała w momencie transferu
portalowi „Łączy nas piłka”.

» Dobrze znana w Wałbrzychu Małgorzata Mesjasz w koszulce AC Milan

Fot. użyczone (www.acmilan.com)

W sezonie, gdy AZS
PWSZ był w lidze trzeci, Mesjasz zdobyła
16 goli, sporo z nich
z rzutów karnych oraz
po celnych uderzeniach piłki głową

Włoska robota Gosi
Warto pracować, warto marzyć! Małgorzata Mesjasz, w przeszłości
kapitan piłkarskiego AZS PWSZ Wałbrzych, podpisała kontrakt z
wielkim AC Milan! Reprezentantka Polski ostatnio grała w Niemczech, ale to z naszego miasta startowała do wielkiego futbolowego świata.
Rozpiera nas radość, że ta
dziewczyna biegała kiedyś po
zielonym prostokącie stadionu
przy ul. Ratuszowej

Z Jasnej Góry
pod Chełmiec

Mesjasz urodziła się w
1997 roku, wywodzi się z
Częstochowy, a karierę rozpoczynała w tamtejszym
UKS Olimpijczyku. Pochodzi
z piłkarskiej rodziny. Adam,
jej starszy o cztery lata brat,
zaczynał w Ajaksie Częstochowa, występował w
młodzieżowych zespołach
Ruchu Chorzów, potem grał
w Rakowie, Pogoni Siedlce i

Odrze Opole, a od 2019 roku
broni barw Skry Częstochowa, aktualnie klubu Fortuna
1 Ligi. Podobnie jak brat,
Gosia gra w defensywie. W
bardzo młodym wieku trafiła
na Dolny Śląsk, gdzie odegrała niezwykle istotną rolę w
sukcesach wałbrzyskiego klubu. W 2017 roku AZS PWSZ
Wałbrzych zdobył brązowy
medal w Ekstralidze, w tym
samym okresie sięgnął także po mistrzostwo Polski w
futsalu. W sezonie, gdy AZS
PWSZ był w lidze trzeci, Mesjasz zdobyła 16 goli, sporo
z nich z rzutów karnych oraz
po celnych uderzeniach piłki

głową, co jest jej znakiem
rozpoznawczym. Dobra gra
w klubie zaowocowała powołaniem do kadry w 2018
roku. Stoperka jest ważnym
ogniwem reprezentacji do
dziś, ma na koncie ponad 20
występów w biało-czerwonym trykocie.

Za zachodnią
granicą

W 2019 roku Mesjasz, podpora defensywy AZS PWSZ
Wałbrzych i jedna z gwiazd
całej ligi, przeniosła się do
Niemiec, wzmacniając Turbine Poczdam. Zespół spod
Berlina to jeden z najbardziej

znanych kobiecych klubów
piłkarskich w Europie. Wielokrotnie zdobywał mistrzostwo Niemiec (ostatnio w
2011 roku), w 2010 roku
wygrał Ligę Mistrzyń. - Trochę
meczów w Ekstralidze już
rozegrałam i wiele osób mi
mówiło, że to dobry czas na
wyjazd i spróbowanie czegoś
nowego. Czeka mnie ogromny przeskok w treningach i
poziomie gry w porównaniu
z polską ligą, ale znam to już
z reprezentacji. Wiem, czego
się spodziewać. Teraz co tydzień będę rozgrywać mecze
na najwyższym poziomie.
Mam nadzieję, że zdrowie

W lidze niemieckiej Mesjasz
rozegrała 60 meczów, zdobywa 9 goli, w ciągu trzech
sezonów meldowała się z
klubem rok po roku na 4.
miejscu w tabeli. - Po trzech
latach odchodzę z zespołu, w którym spędziłam tyle
wspaniałych chwil. Jestem
wdzięczna za ludzi, których
poznałam, ale także za możliwość gry. To było niesamowite doświadczenie. Coś
się kończy, żeby coś innego
mogło trwać. Dziękuję za
wszystko – tak obrończyni
podsumowała na Instagramie trzy lata spędzone w
Poczdamie. A co słychać było
w AZS PWSZ Wałbrzych? Klub
rozwiązano w 2020 roku, po
wycofaniu się wałbrzyskiej
uczelni ze wspierania żeńskiego futbolu.

Bella Italia!

Dobre występy w Bundeslidze zaowocowały transferem
Mesjasz do wielkiego AC Milan, gdzie podpisała dwuletni
kontrakt. Żeńska sekcja klubu
powstała w 2018 roku, przejmując licencję ekipy z Brescii.
W ostatniej kampanii drużyna
z Mediolanu zajęła w Serie
A trzecie miejsce, ustępując
Juventusowi oraz Romie. W
lidze, po niedawnej reorganizacji rozgrywek, występuje
10 ekip. Mesjasz w Milanie
dołączyła do bardzo międzynarodowego towarzystwa, bo
w szatni spotka reprezentantki
Włoch, Danii, Islandii, Szwecji,
Czech, Szkocji, Szwajcarii,
Litwy, Holandii i Francji. –
Jestem bardzo szczęśliwa, że
mogę grać w takim klubie
i czuję, że to dobry krok w
mojej karierze – powiedziała
w trakcie materiału filmowego
z kanału „Rossonerich” na
Youtube, w którym uradowana przechadzała się po
siedzibie Mediolańczyków.
25-latka nie jest pierwszą
Polką w Serie A. W przeszłości na tym poziomie (m.in.
w Juventusie) występowała
Aleksandra Rompa (z domu
Sikora), boczna obrończyni i
wielokrotna reprezentantka
kraju. Gosi we Włoszech życzymy powodzenia i wielu
sukcesów!
Dominik Hołda

» Dobra gra w wałbrzyskim klubie zaowocowała dla Mesjasz
powołaniem do reprezentacji Polski

Fot. archiwum (Dominik Hołda)
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Fot. Dominik Hołda

» Zadajemy kilka ważnych pytań o koszykarskiego Górnika

Górnik na tapecie (część 1)
Już 24 września rusza kolejny sezon Suzuki 1 Ligi. Przebudowany Górnik Trans.
eu Zamek Książ Wałbrzych po raz kolejny ma ambitne cele. Czy słusznie? Czy
tym razem nasi przebiją mur oczekiwań i uzyskają promocję do Energa Basket
Ligi?
Zadajemy dziesięć pytań o
Górnika. Dziś część pierwsza,
za tydzień kolejne!
Czy Górnik po przeciągu w
szatni jest silniejszy kadrowo?
„Wszedłem na halę i ludzi
nie poznaję” – to żart, który
padał z ust obserwatorów
sparingu ze Śląskiem II Wrocław. Rzeczywiście, Górnik
kompletnie zmienił swoje oblicze, bo w składzie pojawiło
się aż siedmiu nowych ludzi.
Wałbrzyski klub sięgnął po
uznane na pierwszoligowych
parkietach nazwiska, chociaż
są też postaci, które będą
szukać swojej szansy rozwoju. Pod Chełmcem powstał
relatywnie młody zespół, ze
średnią wieku powyżej 25 lat i
najstarszym graczem w wieku
ledwie 31 wiosen. Teoretycznie wałbrzyszanie wyglądają
kadrowo nieco korzystniej

niż rok temu, ale pamiętajmy, że indywidualności nie
grają i głośniejsze nazwiska
wcale nie muszą przekładać
się na lepszą drużynę. Górnik
powinien należeć do ligowej
czołówki, ale rywale także
nie próżnowali i w niezwykle
wyrównanych rozgrywkach
każdy mecz będzie miał znaczenie.
Jak mocno zaświeci gwiazda Adriana Kordalskiego?
Kamil Zywert zaskarbił sobie sympatię wałbrzyskich
kibiców. Choć w Wałbrzychu
wiele mu zawdzięczają, to
należy jasno podkreślić, że
nowy rozgrywający Górnika
to wyższa półka. Zywert jest
świetnym obrońcą, dobrym
kreatorem gry, ale miał problemy z efektywnością w ataku i skutecznością zza łuku i
za 1 pkt. Kordalski to najlep-

szy strzelec i drugi najlepszy
asystujący ligi w ostatnim
sezonie, a także lider pod
względem średniej liczby minut spędzonych na parkiecie.

Wałbrzyski klub sięgnął po uznane na
pierwszoligowych
parkietach nazwiska,
chociaż są też postaci, które będą szukać
swojej szansy rozwoju
Co prawda świetna postawa
tego gracza nie pomogła Turowowi Zgorzelec w utrzymaniu
się w lidze, ale to właśnie po
dołączeniu 27-latka przygraniczny zespół wszedł na wyższy poziom i zaczął odrabiać
straty z początku sezonu. O
tym, że potrafi prowadzić drużynę do najwyższych celów,

udowodnił wcześniej, gdy
awansował do elity z Czarnymi Słupsk (został wybrany
do najlepszej piątki sezonu
2020/21). Kordalski świetnie
rozwiązuje akcje dwójkowe z
wysokimi, choćby z Michałem
Markiem w czasach zgorzeleckich. Teraz ten duet spotyka
się ponownie w Wałbrzychu.
Z podań rozgrywającego zapewne będzie korzystał także
Piotr Niedźwiedzki.
Czy młodzieżowcy dadzą
radę?
Absurdalny przepis o zawodniku U-23, który będzie
spędzał na parkiecie całe
spotkanie, wchodzi właśnie
w życie w Suzuki 1 Lidze. Z
tego też powodu zawodnicy
o stosunkowo niskim potencjale rozpoczęli drenowanie
klubowych budżetów, bo nie
od dziś wiadomo, że gra-

czy z roczników 2000 lub
młodszych, gotowych do gry
na zapleczu ekstraklasy, jest
mniej niż klubów (a każdy
potrzebuje co najmniej trzech
młodzieżowców w kadrze!).
W Wałbrzychu długo poszukiwano koszykarzy spełniających warunki regulaminu
i ci, którzy podpisali umowy
(Szymon Walski, Adrian Sobkowiak, Kacper Kabała) nie

mają wyrobionego nazwiska
i muszą wiele udowodnić.
Czy słabym punktem jest
pozycja silnego skrzydłowego?
W gronie wałbrzyskich kibiców da się wyczuć tęsknotę
za Hubertem Pabianem, który
był o krok od przedłużenia
umowy, ale w ostatniej chwili
niespodziewanie wybrał ofertę z Opola. Pabian był liderem
zespołu, niezwykle regularnym strzelcem, wylądował
w najlepszej piątce sezonu,
no i trafił kluczowy rzut na
dogrywkę w ostatniej sekundzie meczu numer 2 półfinału
z Kotwicą Kołobrzeg, który
później biało-niebiescy wygrali. Pabiana w Wałbrzychu
już nie ma, a do kapitana Bartłomieja Ratajczaka dołączy
wspomniany młodzieżowiec
Walski. 22-latek wywodzi
się z Tarnobrzegu, dorastał
koszykarsko w Rosie Radom,
a ostatnie lata to pobyt w
rezerwach Śląska Wrocław.
W stolicy Dolnego Śląska,
jako środkowy, grał w 1 lidze
śr. 22 minuty, zdobywał śr. 7
pkt, ale wyglądał źle rzutowo. W Wałbrzychu przeniesie
się na pozycję skrzydłowego
i będzie pierwszym wyborem
w kategorii U-23. Walski na
szyi nosi tatuaż w postaci
słowa „purpose”, czyli z ang.
„cel”. Ten sezon będzie dla
niego szansą na rozwój i
realizacją celów o tym, by
w 1 lidze znaczyć więcej.
Chociaż trudno w dzisiejszej, zmierzającej w kierunku
uniwersalności koszykówce, zamykać zawodników
w takich ramach jak „silny
skrzydłowy”, to rzeczywiście
ta pozycja (a mamy dopiero
okres przygotowawczy!) jest
piętą achillesową Górnika.
Pod koniec września, gdy
ruszą zmagania, wcale tak
być już nie musi.
Dominik Hołda

Kupujcie karnety na mecze
Górnika w sezonie 2022/23
Ulgowe – 300 zł (sezon zasadniczy)
Normalne – 400 zł (sezon zasadniczy)
Normalne z play-off – 600 zł
Karnety można nabywać (w tym na raty)
na portalu abilet.pl
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