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Czy wiesz, że…
Był on krótszy od pozostałych odbiorników samochodowych, aby zmieścił
się do wnęki „Malucha”,
odznaczał się bardzo dobrą czułością, niezawodną
pracą i prostotą obsługi.
Konstruktorami byli J. Zając,
T. Kłos i L. Straszak.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

Czytaj str. 12

Tylko u nas 32 strony!

Dziękujemy za miłe słowa
Co rusz dostajemy od was maile. W których chwalicie nas,
podpowiadacie jakimi tematami powinniśmy się zająć, wskazujecie wydarzenia godne uwagi, doceniacie nas za ostre pióro i
różnorodność tematów. Za wszystkie te opinie bardzo dziękujemy. Nie będziemy ukrywać, że wszystkie głosy od was Szanowni Czytelnicy wciąż napędzają nas do ciężkiej pracy.
Ale żeby nie było, że zaraz
otworzymy „cukiernię” i zaczniemy opływać lukrem lub

zdarzy nam się lewitować
z powodu tych wszystkich
pochwał. Owszem to bardzo

miłe, co piszecie, ale zdarzają się również głosy krytyki.
Bierzemy je „na klatę” wciąż

zastanawiając się, co też możemy poprawić, by spodobać
się jeszcze większej rzeszy

czytelników. Nie ma bowiem
nic gorszego niż popadanie
w samozachwyt. Choć musimy przyznać nieskromnie,
że robimy kawał porządnej
gazety. Prawda?!
To, co proponujemy wam
co dwa tygodnie, to też wasza zasługa. Korzystamy z
podpowiedzi i głosów czytelników. Chcemy uprawiać
dziennikarstwo dla ludzi, a
nie dla siebie. WieszCo ma
podobać się czytelnikom,
a nie kilkorgu osobom je
tworzącym. Chyba z niezłym
skutkiem udaje nam się to
osiągnąć. Nie byłoby u nas
wielu artykułów, gdyby nie
wasze sugestie. Dlatego
wciąż namawiamy was do
korespondencji z nami. Pod
dobrze znany wszystkim adres mailowy możecie w każ-

dej chwili wysłać nam wiadomość. Piszcie na: redakcja@
wieszco.pl. Czekamy!
Tymczasem zachęcamy
do lektur y najnowszego
wydania gazety, w której
tradycyjnie już znajdziecie
mnóstwo do czytania. Nasz
dwutygodnik w wersji papierowej znajdziecie w jednym
z 500 punktów kolportażu
rozsianych na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Oczywiście w dowolnym
momencie możecie ściągnąć
każde wydanie w wersji elektronicznej ze strony www.
wieszco.pl i pobrać na swoje
urządzenia plik w formacie
PDF. Rzecz jasna zupełnie
za darmo. Czytajcie nas,
piszcie do nas i twórzcie z
nami swoją ulubioną gazetę.
Redakcja
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zmieniała się, aż w końcu
nazwano ją Diora (jest to
anagram wyrazu „radio”).
W 1972 roku rozpoczęto
produkcję odbiorników samochodowych. Trzy lata
później w Wałbrzychu przy
ulicy Wrocławskiej ruszył
oddział Diory, gdzie w 1976
roku rozpoczęto produkcję
odbiornika samochodowego Tramp do Fiata 126p.

Fot. użyczone (Wojciech Pysz, CC BY-SA – www.oldradio.pl)

W Wałbrzychu produkowano Trampa? A teraz
napiszmy dokładnie, o co
chodzi? Państwowa Fabryka Odbiorników Radiowych
w Dzierżoniowie rozpoczęła działalność 8 listopada
1945 roku. Był to pierwszy
polski zakład produkujący
odbiorniki radiowe po II
wojnie światowej. Przez
kolejne lata nazwa firmy

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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Tutaj gościli dawnych wojaków
Każda wałbrzyska dzielnica ma swoje tajemnice, zagadki i sekrety. Spisane lub żyjące tylko w ludzkich głowach historie, opowieści, ciekawostki. Dzisiaj zajrzymy na
Podgórze, gdzie przy ul. Niepodległości stał kiedyś pewien dom. Dom, który gościł
nietypowych mieszkańców.
Aby historia tego domu była
kompletna, musimy cofnąć się
o kilka stuleci. W XVIII wieku
we wsi Podgórze (niem. Dittersbach) znacząco rozwinął
się przemysł włókienniczy. W
1730 roku produkcja osiągnęła takie rozmiary, że konieczne
stało się zatrudnienie drugiego płóciennego inspektora
targowego (sprawdzał jakość
towarów na rynkach). Gdy
Prusy zawładnęły Śląskiem,
w Podgórzu oraz sąsiedniej
wsi Glinik Stary (niem. Althain) pracowało 28 tkaczy i
funkcjonowało 40 krosien. W
tym samym roku 11 tkaczy z
Gaju tylko w ciągu miesiąca
(od 15 maja do 15 czerwca)
dostarczyło 79 kop płótna.
Produkowano wszystkie rodzaje tkaniny, od najgrubszej
do najbardziej delikatnej. W
krótkim czasie niektórzy z
tkaczy znacząco się wzbogacili. Na przykład w 1735
roku Gottfried Wildner kupił
małą posiadłość zagrodniczą
za cenę 110 talarów. W ciągu
8 lat spłacił nieruchomość.
Sprzyjające okoliczności w
1763 roku pozwoliły mu na

„wykupienie” przywileju wolności (Freibrief) od ziemskiego właściciela. W zamian
za roczną opłatę 3 dukatów
został zwolniony ze świadczenia prac i opłat na rzecz
dworu. Według zapisów w
księdze sądowej (Schöppenbuch) określano go mianem
kupca i handlarza (właściciela
interesu).

Hänelhaus, należący na początku XIX
wieku do handlarza
tkaninami, musiał się
sporo wyróżniać pośród innej, mniej okazałej zabudowy, bo
zakwaterowano w nim
pewnego francuskiego dowódcę
Gottfried Wildner miał dwoje dzieci – syna Gottloba i
córkę Marię Rosina (wyszła za
mąż za pana von Grömken).
I właśnie w tym miejscu zaczyna się historia tytułowego
domu. Otóż wspomniany Gottlob w 1802 roku wybudował

ciekawy w swojej bryle budynek, znany później wszystkim
jako Hähnelhaus lub Hänelhaus (współczesny adres posesji to ul. Niepodległości
219a). Kronikarz podkreślał,
że dom ten swoim wyjątkowym wyglądem świadczył
nie tylko o zamożności budowniczego, ale także o jego
dobrym guście.
Wkrótce w Europie wybuchła seria konfliktów zbrojnych nazywanych „wojnami napoleońskimi” (obecnie
coraz częściej określa się je
mianem „wojen Koalicji”).
Konflikty te odcisnęły piętno
na gminie, a także na Hänelhaus. W 1806 roku, wkrótce
po rozpoczęciu działań wojennych, wałbrzyscy murarze
i cieśle zostali wezwani do
Świdnicy w celu naprawienia
miejskich fortyfikacji. Podobnie jak w poprzednich stuleciach świdnicka twierdza
„przyciągnęła” wroga w okolice Podgórza, które stało się
miejscem kwaterunku wojsk
napoleońskich. Hänelhaus,
należący wówczas do handlarza tkaninami Christiana

Gottlieba Trogischa, musiał się
sporo wyróżniać pośród innej,
mniej okazałej zabudowy, bo
zakwaterowano w nim pewnego francuskiego dowódcę.
Kilka lat później dom „gościł”
innego wojskowego. Gdy rozpoczęło się wyzwalanie spod
francuskiego panowania, ani
Wałbrzych, ani Podgórze, ani
też inne wsie Gór Wałbrzyskich nie znalazły się bezpo-

średnio w obszarze działań
wojennych. Ale w marcu 1813
roku miejscowości te stały się
miejscem kwaterunku innych
wojsk, tym razem rosyjskich,
a w Hänelhaus przebywał,
właśnie rosyjski oficer.
Późniejsze losy domu nie
zapisały się jakoś szczególnie na kartach historii. Ale
wiadomo, że pod koniec XIX
wieku właściciel A. W. Hänel

wynajmował w nim pokój z
kuchnią, czego ślad znajdujemy w gazecie Waldenburger
Wochenblatt. Stopniowo na
Podgórzu zaczęły wyrastać
wysokie, okazałe kamienice,
na tle których dom ten stał się
niepozorny. Po wojnie, do lat
70., w budynku funkcjonował
warzywniak. Z czasem dawny
Hänelhaus wyburzono. Jak
pamiętają niektórzy mieszkańcy Podgórza, będąc dziećmi bawili się w piwnicach
tego budynku i odkryli w nich
tunel, rzekomo biegnący w
kierunku Nowego Dworu. Na
pewno dziecięca wyobraźnia
spłatała im figla i za tunel
wzięli po prostu pomieszczenia pełniące kiedyś funkcję
chłodni. A może jednak tunel
istnieje i czeka na swojego
odkrywcę?
Piotr Frąszczak
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Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

» Panorama Podgórza z początku XX wieku. Zanim powstały widoczne kamienice,
Hänelhaus był jednym z bardziej okazałych budynków
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Kolejne projekty do realizacji
Ruszyła 13 edycja konkursu Funduszu Toyoty „Dobre pomysły
zmieniają nasz świat”. Odbędzie się w Aglomeracji Wałbrzyskiej,
powiecie oławskim oraz w gminie Czernica.

Rys. Katarzyna Zalepa

Fundusz Toyoty stworzony przez wałbrzyską fabrykę japońskiego koncernu co
roku wspiera oryginalne i
ciekawe projekty tzw. „małej
rewitalizacji”. Są one przygotowywane przez organizacje

non-profit i realizowane w
Aglomeracji Wałbrzyskiej lub
powiecie oławskim. Projekty zakładają trwałą zmianę
w otoczeniu i są związane z
obszarami priorytetowymi
firmy, którymi są: ekologia,

edukacja techniczna, sport,
bezpieczeństwo na drogach
oraz poprawa mobilności/
swoboda poruszania się.
- Z uwagi na fakt, że projekty są związane z pracami
budowlanymi, w obecnej
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edycji zdecydowaliśmy się
podnieść maksymalną kwotę
dotacji do 25 tysięcy złotych
– podkreśla Grzegorz Górski
z TMMP.
W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom
pomagają uczniowie technikum architektury krajobrazu
Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz uczniowie informatyki z Zespołu Szkół im.

Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę

Śmiesznie to już było?
To już pewne, Neonówka może czuć się zagrożona. Zwłaszcza jeśli spojrzycie
na coraz popularniejszych w kabaretowym środowisku Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego i ich kolegów. Zapowiedź przełożenia wyborów samorządowych, chęć usunięcia patriotycznych ławeczek i ustalenie stałej ceny
prądu przy określonym rocznym zużyciu energii elektrycznej, z powodzeniem
mogą kandydować na skecze roku. Wybór należy do was.
Sorry, ale musimy powymachiwać łapskami, jakbyśmy kierowali
ruchem na skrzyżowaniu. Mamy
bowiem potrzebę wyrazić swoje
niezadowolenie wobec polityków
o ich jakieś takie nieprzemyślane
zachowania. Jakby ci wepchali się
w kolejkę do toalety na autostradzie,
napluli do kubełka ze skrzydełkami
z KFC lub zajęli miejsce parkingowe
dla niepełnosprawnego tuż przed
restauracją McDonald’s przy tejże
autostradzie.
Wiemy, że czujecie się trochę jak
ludzie jeżdżący przed kilkudziesięcioma laty co sobotę na giełdę, by wymienić się kasetami VHS, licząc przy
tym na jakieś nowości z Sylvestrem
Stallone lub Stevenem Seagalem. A
po przyjściu do domu i wrzuceniu

taśmy do magnetowidu okazywało
się, że to znów... niemieckie porno.
U nas otwieracie gazetę, zaglądacie
na stronę 4 i ponownie – choć nie
ma porno – czytacie o wyborach. Co
zrobić jednak, jak PiS chce przesunąć
głosowanie samorządowe z jesieni
przyszłego roku – gdy zgodnie z
terminem konstytucyjnym mamy też
oddawać głosy na posłów i senatorów – na wiosnę 2024 roku. Czyli o
pół roku. Bo jak twierdzi, przeprowadzenie w podobnym terminie
dwóch wielkich operacji – wyborów
parlamentarnych i samorządowych,
byłoby niezwykle trudne. Ważne
pytania rodzą się dwa. Dlaczego nie
pomyślano o tym wcześniej, gdy
w 2018 roku wydłużono kadencję
samorządów z 4 do 5 lat i co z głoso-

waniem do Parlamentu Europejskiego, które ma odbyć się także wiosną
2024 roku? Wtedy przeprowadzenie
podwójnego przedsięwzięcia nie
będzie już takie kłopotliwe?! Równie
dobrze możemy zawnioskować, by
rząd zaniechał pobierania co miesiąc
podatków i zwolnił z płacenia składek na ZUS, bo to także trudny do
zrealizowania obowiązek w krótkim
czasie. Starożytni Sumerowie mają
prawo być zazdrośni o kreatywność
współczesnych. Oni wynaleźli tylko
koło, a tu proszę jaki pomysł przyszedł do głowy rządzącym. Zresztą
nie trzeba aż tak daleko cofać się w
czasie. Nawet tacy Johannes Gutenberg i Alexander Fleming mogliby
schować się ze swoim drukiem i
penicyliną przy nowatorskim kalen-

darzu wyborczym w Polsce, który
chciałby stworzyć PiS.
Idźmy dalej. Podobno patriotyczne
ławeczki, które stanęły w kilkunastu
miejscach w kraju, mają pod koniec listopada zniknąć z krajobrazu
miast. Niektóre instalacje wpisane
w biało-czerwony kontur Polski już
nie wytrzymały próby czasu i zostały
zniszczone przez ulewny deszcz. Z innych nie da się korzystać, bo coś tam
wystaje i uwiera siedzącego albo
farba odłazi jak w starych klockach
wyjętych z pudła na strychu. Konstrukcje, kosztujące 100 tys. zł każda,
za które zapłacił Bank Gospodarstwa
Krajowego, mają jeszcze postać
przez dwa miesiące. Jeśli chcielibyście na nich posiedzieć, musicie się
pospieszyć. Co stanie się z ławecz-

Fot. (red)
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koordynatora, a fabryki Toyoty
w Wałbrzychu i Jelczu-Lasko-

kami po listopadzie, na razie trudno
powiedzieć. Nie zamierzamy nikomu
czapkować i włazić bez mydła do
tyłka, ale czytając tę informację nie
możemy uwierzyć, że jest prawdziwa. Poczekajcie, spróbujemy jeszcze
raz. Czytamy uważniej. Ławki, na
które wydano setki tysięcy złotych,
mające być wielką atrakcją i promować Polskę oraz nasze inwestycje,
mają zniknąć! Lepiej? A gdzie tam, to
nic nie daje. Dalej brzmi dziwnie, jak
to, że piłkarska reprezentacja Polski
zagra na MŚ w Katarze. Wciąż coś tu
nie pasuje, jest oderwane od rzeczywistości, bardziej niż nocne obrady w
Sejmie. Wszystko jakieś takie z d*py.
I jeszcze jedno. Tarcza solidarnościowa. W zamyśle pomysł całkiem
dobry jak sprowadzenie do Barcelony
Roberta Lewandowskiego. Tylko o
limity chodzi, które jak powszechnie
wiadomo nie obowiązują polskiego
piłkarza w Hiszpanii. No więc według
zapowiedzi rządu, zamrożona cena
energii elektrycznej miałaby obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
O ile roczne zużycie nie przekroczy 2
tys. kWh. To w dobie pracy zdalnej i
dla ludzi ogrzewających mieszkanie
prądem – do czego zostali zachęceni
rządowymi dopłatami – może okazać
się niewystarczającym pułapem. Wielu może pójść z torbami po wprowadzeniu tarczy solidarnościowej. Gdy
będzie wam zimno w domu, rzućcie
tylko do żony lub męża „Krysiu/Heniu
nie włączajmy jeszcze kaloryferów,
zaraz Wszystkich Świętych, później
Wigilia i Nowy Rok, a potem to już z
górki, wiosna i ponowne narzekanie
na upały w lecie”.
Dobra, macie prawo powiedzieć,
że politycy PiS podejmując niektóre
decyzje (może większość) wyglądają
momentami (może przeważnie) jak
grupa nieznajomych ludzi przywieziona do dżungli. Bez telefonów,
map, zapasów żywności oraz wody
z nakazem przejścia kilkudziesięciu
kilometrów w potężnym upale. Tylko
co z tego, skoro ci, którzy mieli to
bezlitośnie wykorzystać (czytajcie:
opozycja) wykazują się na każdym
kroku niebywałą jak na te okoliczności dobroczynnością. Nie dość, że
oddają za każdym razem swoją nawigację, to jeszcze wskazując palcem
tajny skrót, podpowiadają dokąd
należy pójść. I jak, dalej uważacie, że
śmiesznie to już było? Nie! Śmiesznie
nadal jest tak samo. Albo i bardziej.
Tomasz Piasecki
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Pojeżdżą na wodór

» Dzięki podpisanemu niedawno porozumieniu za kilka lat po
Wałbrzychu będzie jeździć 20 autobusów napędzanych wodorem

Przepisy do 2028 roku wymuszają
zerową emisję w 30% pojazdów
komunikacji miejskiej – Wałbrzych
chce to zrealizować znacznie wcześniej. Okazja pojawiła się wraz z
ogłoszeniem przez NFOŚiGW naboru
do programu „Zielony Transport
Publiczny”. Efektem jest 58 mln zł
dotacji i blisko 7 mln zł niskooprocentowanej pożyczki w całości ze
środków krajowych. Całość projektu
zamknie się kwotą 80 mln zł, w tym
15 mln zł podatku VAT do zwrotu.
Z takim wsparciem finansowym
miasto rozpisze przetarg na zakup 20
autobusów, których dostawy mają
być realizowane w trzech turach – 8
pojazdów w I kwartale 2024 roku, 6
w III kwartale 2024 roku i kolejnych
sześć w III kwartale 2025 roku.
– Program „Zielony Transport
Publiczny” to efekt celowej polityki
rządu, która zmierza do przeprowadzenia transformacji energetycznej i poprawy życia obywateli.
Upowszechnienie zeroemisyjnego
transportu publicznego w polskich

miastach to jeden ze sposobów
na osiągnięcie odczuwalnej przez
nas wszystkich poprawy jakości
powietrza – mówi Ireneusz Zyska,
wiceminister klimatu i środowiska.
O wyborze autobusów z silnikami
zasilanymi wodorem zdecydowało
kilka czynników, w tym wysokie,
90-procentowe dofinansowanie kosztów netto, niskie koszty eksploatacji
pojazdów oraz istotna przewaga
nad innymi silnikami. Autobus z napędem wodorowym obywa się bez
czasochłonnego procesu ładowania
baterii, który w autobusie elektrycznym trwa nawet 6 godzin. Pełne
tankowanie wodoru to zaledwie 8-10
minut. Pamiętajmy, że tankowanie
wodoru od 2024 roku planowane
jest na istniejącej już stacji benzynowej PKN Orlen przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu. Jej rozbudowa jest
przedmiotem listu intencyjnego, który
koncern skierował do władz miasta.
Zdaniem prezydenta Wałbrzycha
Romana Szełemeja, zeroemisyjne
autobusy wodorowe to otwarcie

nowej epoki w dziejach wałbrzyskiej
komunikacji zbiorowej. - Cieszy nas
również obecność w elitarnym gronie miejskich pionierów w publicznym wykorzystaniu technologii przyszłości – mówi gospodarz miasta.

Przepisy do 2028 roku
wymuszają zerową emisję
w 30% pojazdów komunikacji miejskiej
Podmiotem, który zainicjował
współpracę pomiędzy gminą Wałbrzych a PKN Orlen, jest fabryka
Toyota Motor Manufacturing Poland,
jeden z kluczowych partnerów miasta
w drodze do tworzenia „Zielonego Miasta”. - TMMP będąc częścią
koncernu Toyota realizuje globalną
wizję firmy i podejmuje działania w
celu upowszechniania wodoru jako
paliwa przyszłości i budowania społeczeństwa wodorowego – podkreśla
Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota
Motor Manufacturing Poland.
SCB

Absolwencie!
Pochwal się świadectwem
Odbierz voucher o wartości
50 zł na Allegro!
Wałbrzych
ul. Słowackiego 19
T: 74 843 30 30
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Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

Na wałbrzyskich ulicach w najbliższych latach pojawi się
20 autobusów napędzanych wodorem. To efekt dofinansowania i pożyczki, które miasto otrzyma z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FAKTY / REKLAMA

zwróciła się do burmistrza miasta o
zajęcie stanowiska. Coś w sprawie
drgnęło. Burmistrz Świebodzic poinformował, że do 5 października 2022
roku w siedzibie urzędu miejskiego
(ul. Rynek 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony
Środowiska i Zagospodarowania
Przestrzennego pok. nr 15) każdy
mieszkaniec, który jest zainteresowany planowaną budową zakładu,
może zapoznać się z uzupełnionym
raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wszelką dokumentacją w tej sprawie.

Nie chcą żyć w smrodzie
Czy możliwym jest, że w Świebodzicach powstanie zakład produkcji biometanu? Na okolicznych mieszkańców padł blady strach.
westycji. Podczas procesu produkcji
biogazu generowany jest przykry
zapach, wręcz fetor, który przy
wiatrach południowych i południowo-zachodnich będzie odczuwalny
przy domostwach w Cierniach”
– napisali w petycji mieszkańcy
tejże dzielnicy Świebodzic, dodając
dalej, że są zaniepokojeni planowaną lokalizacją zakładu produkcji

biogazu przy ulicy Lotniczej. „Przy
wiatrach, które w 95% wieją w
ciągu roku w kierunku zabudowań
mieszkalnych w cierniach, wyrażamy stanowczy sprzeciw lokalizacji
zakładu. W odległości paruset
metrów znajduje się tam również
szkoła. Od dłuższego czasu Ciernie mają problem z oczyszczalnią
ścieków w tym samym rejonie, a

REKLAMA

Fot. użyczone (Wspólne Świebodzice)

» Mieszkańcy sprzeciwiają się budowie
zakładu produkcji biometanu

W Polsce znajduje się około 130
biogazowni. Jedna z nich ulokowana została w Świdnicy. Sąsiadujący z
nią świdniczanie od lat narzekają na
fetor wydobywający z tejże fabryki.
Teraz przed podobnym problemem
stoją mieszkańcy niedalekich Świebodzic.
„Nie ufamy zapewnieniom inwestorów, co do nieszkodliwości in-
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związane jest to ze zrzutem ścieków w soboty i dni deszczowe, co
jest nagminnie stosowane przez
zarządców oczyszczalni. Wszelkie
prośby o reakcję pozostają głuche”
– czytamy dalej w petycji.
Pismo trafiło do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji przy Radzie
Miejskiej w Świebodzicach, która
argumentację uznała za słuszną i

Podczas procesu produkcji biogazu generowany
jest przykry zapach, wręcz
fetor, który przy silnych
wiatrach może być odczuwalny przy domostwach
Burmistrz informuje także, że w terminie do 5 października 2022 roku
włącznie, istnieje możliwość składania w siedzibie UM uwag i wniosków
odnośnie planowanej inwestycji.
Opinie zostaną rozpatrzone przez
gospodarza Świebodzic. Informacje
o tym, w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione, burmistrz wskaże w
uzasadnieniu decyzji. Czekamy z niecierpliwością, do sprawy oczywiście
wrócimy.
KaR
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A miało być tak pięknie
Polskie Surowce Skalne wygrały przetarg na przebudowę alei
Niepodległości w Świdnicy. Ich oferta opiewała na kwotę ponad 5,8 mln zł. Coś poszło jednak nie tak…

Remont obejmować ma odcinek od pl.
Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja.
Wszystko wyglądało i zapowiadało się dobrze. Planowany termin zakończenia prac
to późna wiosna 2022 roku. Miasto wypowiedziało jednak umowę z firmą Polskie

Surowce Skalne Sp. z o. o. wskazując winę
wykonawcy. Rozwiązanie umowy nastąpiło
z uwagi na interes miasta i mieszkańców.
Dlaczego? Stopień zaawansowania realizowanych prac był niedostateczny, a ich postęp
niewystarczający.

WIESZ CO | NR 22/27.9.2022 r.

- Miasto dochowuje zawartych umów i
oczekuje tego samego od naszych wykonawców. Wielokrotne monity inspektora
nadzoru i pracowników urzędu wskazywały
na opóźnienia w stosunku do harmonogramu uzgodnionego przez strony. Wezwania
do intensyfikacji prac nie dawały oczekiwanych skutków. Fiaskiem zakończyły się także
negocjacje z udziałem mediatora sądowego
– mówi Krystian Werecki, zastępca prezydent Świdnicy.

» Farmy wiatrowe to alternatywa dla tradycyjnych sposobów produkcji prądu

Fot. użyczone (UM Świdnica/wizualizacja)
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Nadchodzi
energetyczna
rewolucja

Celem porozumienia, zawiązanego jeszcze w czerwcu
2021 roku, nadal jest wspólne dążenie do zrównoważonego rozwoju w powiecie
świdnickim, ale też współpraca w obszarze ochrony
środowiska, energii i gospodarki oraz odpowiedzialne
gospodarowanie surowcami
i miejscowym potencjałem
energetycznym. Prace nad
włączeniem gmin do klastra
trwały od września zeszłego
roku.
Niedawne spotkanie
z włodarzami i przedstawicielami wszystkich gmin
powiatu świdnickiego, władzami starostwa powiatowego, specjalistami branży
energetycznej oraz przedstawicielami partnerskich
ośrodków akademickich z
Politechniki Wrocławskiej
oraz Uniwersytetu Ekono-

micznego we Wrocławiu pobudziło ważną dla wszystkich
dyskusję o potencjale i planach rozwoju Klastra Świdnicka Energia Odnawialna.

Za chwilę wiele podmiotów – samorządy i
firmy – mogą znaleźć
się w trudnej sytuacji
ekonomicznej spowodowanej kryzysem na
rynku energii
Podczas konferencji zostały
poruszone tematy w zakresie
stabilności cen i rynku energii, niezagospodarowanych
zasobach, przyszłych modeli
działania klastra, finansowaniu projektów OZE oraz
procedur administracyjnych
dotyczących odnawialnych
źródeł energii. To wydarzenie
było przede wszystkim okazją

do dyskusji nad strategią
rozwoju klastra.
- Choć konferencja była
dedykowana przedstawicielom samorządów, nie zapomniano również o lokalnych
przedsiębiorcach, którzy za
chwilę znajdą się w trudnej sytuacji ekonomicznej
spowodowanej kryzysem
na rynku energii. Prace nad
strategią potrwają do końca
roku. Do tego czasu zapraszamy lokalne firmy i przedsiębiorców do włączenia się
w naszą inicjatywę. Wierzymy, że łącząc siły zbudujemy niezależną i bezpieczną
energetykę z korzyścią dla
wszystkich – informują przedstawiciele Klastra Świdnicka
Energia Odnawialna.
Najbardziej wyczekiwanym
prelegentem tego dnia był
Paweł Balawender z firmy Amper Technic, odpowiedzialny

za sporządzenie dokumentu strategii rozwoju klastra.
Omówił on proponowany model działania klastra, przede
wszystkim inwestycje krótkoterminowe. Jak zaznaczył
podczas wystąpienia, żeby
móc realizować daleko idące
plany strategiczne w przyszłości, należy zacząć działać już
teraz. Artur Batór, specjalista
ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poruszył zaś
temat procedur administracyjnych dotyczących OZE.
Całej konferencji towarzyszyła dyskusja poświęcona
integracji na rzecz wspólnego

dążenia do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego
zarówno jednostek publicznych, jak i lokalnych przedsiębiorców, którzy za chwilę
mogą mieć spore kłopoty
związane z kryzysem energetycznym. Podczas konferencji
poruszono również tematy w
zakresie stabilności cen i rynku
energii, niezagospodarowanych zasobach, przyszłych
modeli działania klastra oraz
procedur administracyjnych
dotyczących odnawialnych
źródeł energii.
- Jeszcze przed wystąpieniami prelegentów, mieliśmy

przyjemność zwiedzić farmę
wiatrową, instalację trigeneracji wodorowej oraz zakład
produkcyjny w technologii zerowej emisji CO2. Dzięki temu
mogliśmy z bliska przyjrzeć się
najnowszym rozwiązaniom
technicznym w zakresie produkcji i zarządzania energią.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest niezwykle ważne
we wspólnym dążeniu do
bezpieczeństwa energetycznego i zeroemisyjnej gospodarki
– mówi Paweł Łapacz, dyrektor
zarządzający Klastra Świdnicka
Energia Odnawialna.
KaR
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Fot. użyczone (KŚEO)

Za nami ważna konferencja Klastra Świdnicka Energia Odnawialna. Dedykowana była ona
samorządom powiatu świdnickiego zaangażowanym w budowę bezpieczeństwa energetycznego.

WIESZ CO | NR 22/27.9.2022 r.
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Fot. użyczone (Krystyna Lemańska)

Nie jesteśmy brygadą RR

» - Pacjent zamiast zamartwiać się i tracić energię na szukanie odpowiedzi na pytanie „dlaczego
ja”, skupia się na życiu tu i teraz – mówią Magdalena Tumasz i Joanna Delegiewicz

Co z komfortem życia w chorobie? Na czym polega plan zdrowienia? Jak poradzić sobie z trudną diagnozą? Co zrobić, żeby nie przeszkadzać osobie dochodzącej do zdrowia? Jak być mądrym przyjacielem chorego? O tym wszystkim rozmawiamy z Magdaleną Tumasz i Joanną Delegiewicz, założycielkami
pierwszej w Wałbrzychu grupy wsparcia dla osób chorujących przewlekle i
onkologicznie „Dobrostan”.
Czy dla was określenie dobrostan oznacza wyłącznie poczucie
szczęścia?
Magdalena Tumasz: - Mogę
odpowiedzieć pytaniem na pytanie?
Pewnie!
MT: - Czym jest właściwie poczucie
szczęścia?
Szczęście to pojęcie względne,
ale myślę, że to poczucie jakiegoś spełnienia, może psychiczny
spokój, rodzaj samoakceptacji,
pewien… dobrostan?
MT: - Otóż to! Nazwałyśmy naszą
grupę wsparcia słowem „Dobrostan”, ponieważ wierzymy, że pomimo różnych sytuacji chorobowych,
można czuć się korzystnie i dobrze.
To może zapytam inaczej, jak
ważnym elementem szczęścia jest
zdrowie?
MT: - Można być całkiem zdrowym
i nieszczęśliwym. Można być też
bardzo chorym i szczęśliwym.
Ale spójrzmy na drugi biegun,
gdzie czai się choroba, zwłaszcza
ciężka, onkologiczna. To właśnie
wtedy oprócz medycyny najbardziej potrzebna jest odsiecz z
zewnątrz w poradzeniu sobie z
sytuacją?
MT: - Diagnoza zwykle przewraca
świat do góry nogami, staje w centrum życia rodziny, niestety nie czai
się na żadnym biegunie.
Joanna Delegiewicz: - Leczenie,
pomoc medyczna jest bardzo ważna.

Słowa „odsiecz” raczej bym nie użyła. Chodzi o wsparcie i towarzyszenie
w procesie zdrowienia, co jest niezwykle ważne, ale i niełatwe.
I to wówczas do „akcji” wkracza
grupa wsparcia „Dobrostan”?
MT: - Wyrażenie „wkraczać do
akcji” kojarzy nam się raczej z interwencją policyjną albo strażacką. Co
masz na myśli?
Że jesteście jak brygada RR ze
znanej kreskówki, która bez mrugnięcia okiem pomaga?
MT: - (Długi śmiech). Chyba nie
dojdziemy do porozumienia, która z
nas to Chip, a która Dale.
A tak na poważnie, choroba to nie
pole bitwy. Kiedy ktoś ma grypę, nie
walczy, działa na rzecz powrotu do
zdrowia, kładzie się do łóżka, przyjmuje leki i odpoczywa. Choroba to często
sygnał, że nasze ciało ma niezaspokojone potrzeby, że czegoś robimy za
dużo, a czegoś robimy za mało. Tego
nie ogarnie brygada RR (śmiech).
JD: - Zauważamy natomiast, że
pacjenci pomimo osamotnienia
w chorobie mają w swoim życiu
osoby i instytucje, gdzie mogą to
wsparcie otrzymać. Pomagamy w
czasie warsztatów określić, gdzie tej
pomocy szukać. A wtedy uczestnicy
mają własną brygadę RR dobraną
samodzielnie wedle swoich potrzeb.
To teraz trochę poważniej. Grupa „Dobrostan” pomaga nie tylko
osobom chorującym onkologicz-

nie i przewlekle, ale też ich bliskim. W jaki sposób odbywa się
to wsparcie?
MT: - Każda choroba przewlekła
dotyka wszystkich domowników,
faktycznie można wspierać proces
zdrowienia i można w nim przeszkadzać. Wsparcie odbywa się na wielu
poziomach, można towarzyszyć w
wizytach lekarskich, robić herbatę
i milczeć. Można wyjść z psem,
zrobić zakupy, czy zabrać kogoś do
kina. Niestety można też wywierać
niezdrową presję, że „wszystko
będzie dobrze” albo że „tym się nie
przejmuj”...
To znaczy, że można nieświadomie przeszkadzać osobie dochodzącej do zdrowia?
MT: - Można, nawet bardzo. Dzieje
się to wtedy gdy osoba wspierająca
jest przywiązana do wyniku, np. „
mój mąż musi wyzdrowieć”, „tak
bardzo się o ciebie martwię”, „nie
mów tak, nie stanie się nic złego…”.
Takie podejście nie jest wspierające,
nie pomaga. A nawet przeszkadza.
No dobrze, a jak być mądrym
przyjacielem w chorobie?
JD: - To często wiąże się z nabyciem ważnych umiejętności, takich
jak umiejętność proszenia o pomoc i
przyjmowania, choćby odmowy. To
również bardzo trudna umiejętność
rozmawiania o chorobie, lęku i śmierci.
Co dla pacjenta jest trudniejsze
– chwila gdy usłyszy diagnozę

czy sam proces radzenia sobie z
chorobą?
MT: - To już trzeba byłoby zapytać
pacjentów, każdy ma inaczej. Na
pewno jest tak, że nikt nie jest przygotowany na chorobę. Diagnoza jak
mówią pacjenci „spada jak grom z nieba”, „ziemia usuwa się spod stóp”. Z
procesem zdrowienia też bywa różnie.
Istnieje jakiś idealny plan na
wyzdrowienie?
JD: - Terapia Simontonowska to
idealny plan! Zdrowie jest w głowie,
nie trzeba całkowicie dojść do siebie,
żeby cieszyć się każdym dniem.
MT: - Dobry plan to taki, który jest
opracowany przez chorującą osobę.
Ma być elastyczny i dostosowany
do indywidualnych możliwości tej
osoby.
W jaki sposób myślenie wpływa
na samopoczucie pacjenta i jego
rodziny?
MT: - Każda myśl wpływa na
nasze samopoczucie, kiedy pacjent
produkuje najczarniejsze myśli, nie
wspomaga organizmu w procesie
leczenia. Pacjenci nie mają wpływu
na rokowania, mają wpływ na to,
w jaki sposób podejdą do choroby.
Jak najlepiej radzić sobie z bólem emocjonalnym?
JD: - Ból emocjonalny jest konsekwencją istnienia w naszej głowie
niezdrowego przekonania. W sytuacji gdy pojawi się myśl, która nam
szkodzi, jej obecność sprawia, że

nie czujemy się dobrze. Ważne jest,
aby nie uciekać od tej myśli. Polecam
nawet, aby ją zapisać i zaobserwować jak się z nią czujemy. Następnie
wykorzystując 5 zasad zdrowego
myślenia pracujemy nad tą myślą,
aby ocenić, czy jest dla nas korzystna.
Jeśli przekonanie jest niezdrowe, zamieńmy je na takie, z którym czujemy
się lepiej. Radzenie sobie z bólem
emocjonalnym, to jedno z głównych
zadań warsztatów, które prowadzimy.
Myślałem, że usłyszę od was jak
ważny jest oddech, praca z wyobraźnią, czy zajęcia relaksacyjne?
MT: - Tak sobie dworujesz, ale
bez oddechu, pracy z wyobraźnią i
odpoczynku nie poczujemy się lepiej.
Wszystkich tych umiejętności uczymy
się na warsztatach.
JD: - Oddech jest bardzo ważny, to
z nim zaczynamy nasze życie i je kończymy. Ma on bezpośredni wpływ
na autonomiczny układ nerwowy.
Świadome wykorzystanie oddechu
może nam pomóc obniżyć napięcie
i zredukować stres. Co do pracy z
wyobraźnią, to ważne narzędzie, z
którego korzystał Carl Simonton w
procesie leczenia swoich pacjentów.
Jak jest z docieraniem z poradami – trudniej trafić do chorego, czy
do jego bliskich?
MT: - To jest świetne pytanie! I
chory, i osoba wspierająca wykonują
ogromną pracę, uczą się 10 umiejętności zdrowienia, „trenowania”
nowych myśli w swojej głowie. W
pracy z uczestnikami warsztatów
przypominamy o naszych naturalnych
zasobach służących zdrowieniu, na
przykład poprzez praktykę wdzięczności, korzystanie z intuicji – co my
nazywamy emocjonalnym GPS-em –
oraz instynktu, czyli wewnętrznej mądrości. A ponad wszystko zachęcamy
do tego, co najefektowniej podnosi
poziom energii, czyli do zabawy.
Tak sobie głośno myślę, że dobrostan to tak zwyczajnie po
ludzku, taka poprawa komfortu
życia w chorobie, czy tak?
JD: - Właśnie tak! Można śmiało
powiedzieć, że jest to główne założenie naszych warsztatów. Poprawa
jakości życia wpływa na jakość
leczenia i zwiększa szanse na jego
powodzenie. Pacjent zamiast zamartwiać się i tracić energię na szukanie
odpowiedzi na pytanie „dlaczego ja”
skupia się na życiu tu i teraz, bo na
nic innego nie mamy wpływu.
Żal nie skorzystać z szansy,
którą daje wasza grupa wsparcia
„Dobrostan”?
JD: - Zapraszamy osoby z doświadczeniem choroby oraz ich
bliskich. Terapia Carla Simontona
działa, obserwujemy pacjentów od
pierwszych do ostatnich spotkań.
Cieszy nas, że po zakończeniu ostatniej edycji otrzymałyśmy informację
zwrotną, że uczestnicy w dalszym
ciągu chcą się spotykać, tworząc tym
samym dla siebie grupę wsparcia. I
to jest najważniejsze.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Tu jest jakby pięknie
Gdybyśmy mogli, przyznalibyśmy dwóm paniom z ul. Grabowskiej
w Wałbrzychu złote ordery, wagon kwiatów i furgonetkę łakoci.
Choć nie wiemy, czy lubią słodycze. W każdym razie za pomysł i
wykonanie przed swoim blokiem niezwykłego terenu zielonego,
należą się mieszkankom wielkie słowa pochwały.
Wstajemy i głośno klaszczemy jak podnosi się z foteli
i bije brawo aktorom tuż po
zakończeniu premierowego
spektaklu. W dowód uznania
za ich pracę. Tyle możemy zrobić. I jeszcze ciut więcej, opi-

sując dokładnie to, czego dokonały Grażyna Traczykowska
z sąsiadką Ireną Piątkowską
przed bramą budynku położonego przy ul. Grabowskiej 37.
Jakieś 2 lub 3 lata temu miały już serdecznie dość zanie-

dbanej skarpy przed swoimi
oknami, którą „okupowały”
co rano miejscowe pieski wyprowadzane na spacery przez
nieco zaspanych sąsiadów.
Skrzyknęły się i postanowiły
coś z tym zrobić. I tak zaczę-

REKLAMA

Fot. (red)

» Grażyna Traczykowska przy swoim „terenie”

ło się zagospodarowywanie
terenu przed blokiem. - W
pierwszej kolejności kupiliśmy
kwiatki i zasadziliśmy je na
samej górze. Potem przyszedł
czas na krzewy. Wreszcie zaczęłyśmy dokładać rozmaite

WIESZ CO | NR 22/27.9.2022 r.

figurki z gipsu dla dekoracji
– opowiada Grażyna Traczykowska. Miesiąc po miesiącu
teren piękniał, aż powstała
cudna zielona enklawa. Teraz
najważniejsze. Panie wszystkie rośliny kupiły za własne
pieniądze! Nie dostały znikąd
żadnego dofinansowania.
Wypielęgnowały „ogród” w
czasie wolnym i dalej o niego
dbają. Przycinając krzewy, plewiąc i grabiąc. Tylko zarządca
terenu, SM Skarbek, co jakiś
czas pomoże w ścinaniu trawy, która rośnie jak szalona.
- Każdy kto przechodzi obok
naszego bloku tylko cmoka z
zadowolenia. Chyba wszystkim podoba się to, co zrobiłyśmy, bo zewsząd słyszymy pochwały. Szkoda, że nikt wcześniej nie wpadł na podobny
pomysł, ale to tylko świadczy
o lokatorach – mówi Grażyna
Traczykowska, wbijając przy
okazji szpilkę nieco młodszym
sąsiadom. - Takie porobiły się

czasy, że każdy myśli tylko,
żeby było pięknie tylko u niego w domu, a co dzieje się
wokół na terenie wspólnym,
to już mało kogo obchodzi.
A powinno – dodaje mieszkanka ul. Grabowskiej 37.

Dwie mieszkanki ul.
Grabowskiej 37 zagospodarowały teren na
własny koszt, nikt im
nie pomagał i znikąd
nie dostały dofinansowania
Radzimy, byście zapamiętali
ten adres, a w wolnej chwili
może wybierzecie się w to
miejsce i zobaczcie z bliska,
jak wygląda w niespotykany
sposób zagospodarowany teren przed budynkiem. Kalina,
jaśminy, mnóstwo iglaków, a
pośród nich gipsowe figurki
bocianów, kaczek, krasnali...
Tomasz Piasecki

» A tak pięknie jest tuż obok. To dzieło Ireny Piątkowskiej

REKLAMA
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MIEROSZÓW

wydarzeniu wystartowało ponad 180
rowerzystów z Wałbrzycha, Boguszowa-Gorc, Szczawna-Zdroju, Mieroszowa, BoPo raz jedenasty odbyła się w Sokołowsku wędrówka nordic równa, Głuszycy, Kamiennej Góry, Świewalking, a po raz drugi marsz z weteranem. Przez miejsco- bodzic, Świdnicy, Wrocławia, Chojnowa,
wość przejeżdżali również uczestnicy rowerowego rajdu dla Wielunia, Piły. Środki pozyskane podczas
rajdu zostaną przekazane wałbrzyskiemu
wałbrzyskiego hospicjum, który zorganizowano po raz trzeci.
hospicjum, które obecnie opiekuje się 20
Ta cykliczna impreza rodzinna tak się Organizacja tych wydarzeń nie byłaby pacjentami, ale prowadzi również opiekę
rozrosła, że przyciągnęła i weteranów możliwa, gdyby nie pomoc wielu organi- w domach oraz sprawuje pieczę nad
i rodziny z dziećmi oraz wszystkich mi- zacji i instytucji. My nieco więcej miejsca dziećmi, które straciły rodziców w wyniku
SCB
łośników ruchu na świeżym powietrzu. poświęcimy Rajdowi dla Hospicjum. W przewlekłych chorób.

Rajd niebywale udany

Fot. użyczone (Hospicjum w Wałbrzychu/Krzysztof Tąporowski)
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WAŁBRZYCH

Zamiast zbijać bąki przed telewizorem lub bezmyślnie wpatrywać się w ekran smartfona, trzy
młode damy wpadły na genialny w swej prostocie pomysł. Zrobiły lemoniadę, później napój
sprzedały na ulicy, a zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczyły na… Nie, nie na kino, jakieś
fatałaszki lub słodycze, tylko na karmę dla zwierząt ze schroniska. Ania, Oliwia i Zuzia jesteście
wielkie!
oczywiście, na co im są potrzebne pieniądze i postanowiły zająć się… handlem.

Dziewczynki kupiły
dużą paczkę suchej
karmy, kilka puszek
pasztetów, gryzaki i
tak wyposażone poprosiły rodziców, by
ich zawieźli do schroniska
Kupiły potrzebne produkty,
same zrobiły lemoniadę, dokupiły babeczki i wyposażone
w przenośny stolik pewnego
wrześniowego dnia zaraz po
lekcjach stanęły na chodniku

tuż za przystankiem autobusowym na Szczawienku. W
pobliżu miejsca zamieszkania,
niedaleko wjazdu w ul. Wesołą. Zadbały też o promocję, bo
wykonały samodzielnie wielki
plakat informujący o akcji. Żeby
przechodnie i pasażerowie
autobusu wiedzieli dokładnie
po co stoją i na co przeznaczą
zarobioną sumę. Ci, którzy
kupowali od dziewczynek produkty, na pewno je doskonale
kojarzą. Dwunastolatki sprzedały wszystko, co miały – lemoniadę i babeczki. Zarobiły
trochę ponad 62 zł. Kwota ta
może szału nie robi, ale ważne
na co została przeznaczona.
Od razu bowiem młode damy

» Serce rośnie wiedząc, że dwunastolatki już w tak młodym
wieku myślą nie tylko o sobie, ale też o potrzebujących

wiedziały, na co pójdą pieniądze. Kupiły dużą paczkę
suchej karmy, kilka puszek
pasztetów, gryzaki i tak wyposażone poprosiły rodziców,
by ich zawieźli do schroniska.
Dorośli zaskoczeni, ale też
dumni spełnili prośbę córek,
które w ten sposób pomogły
czworonogom z wałbrzyskiego
bidula dla zwierząt. Pięknie!
Zastanawiacie się pewnie, skąd pomysł na całą

akcję? - Pomyślałyśmy, że
nasze zwierzątka w domach wszystko mają, a te
w schronisku mogą czegoś
potrzebować, więc postanowiłyśmy im pomóc – mówią
jednym głosem Ania, Oliwia
i Zuzia. Cóż, nic tylko przyklasnąć i pochwalić. Dziewczyny, jesteście wspaniałe i
macie wielkie serca.
Akcja uczennicom podstawówki nr 37 tak się

spodobała, że planują już
kolejną. Wszystkie umieją
dobrze jeździć na wrotkach
i rolkach, więc pomyślały,
że może wkrótce dadzą
pokaz swoich umiejętności i w ten sposób zarobią kolejną sumę, którą,
a jakże, znów przeznaczą
na pomoc dla zwierzaków
ze schroniska. Normalnie
mowę odbiera.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Dwunastolatki przyjaźnią
się od zawsze, a właściwie
od przedszkola, gdy się spotkały po raz pierwszy. Dziś
bliźniaczki Ania i Oliwia oraz
Zuzia chodzą do VI klasy w
PSP 37 na Piaskowej Górze
w Wałbrzychu. Nim na dobre rozpoczął się rok szkolny
wpadły na pomysł, że zrobią
coś pożytecznego. Ot tak po
prostu. A, że dziewczynki
mają w domach zwierzęta –
bliźniaczki opiekują się psiakiem, a Zuzia kotem – którym
niczego nie brakuje, pomyślały, że pomogą zwierzętom w
schronisku.
Od rodziców wzięły po
„parę złotych” nie mówiąc

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Dziewczyny,
jesteście
wspaniałe!
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Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» W strefie chillout po prostu
można się odprężyć

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Można się wyluzować
Kto by nie chciał na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach, wyrzucić z
głowy zmartwienia lub pozbyć się trosk? W porządku, to nie jest takie proste,
ale w strefie chillout, która niedawno powstała w Szczawnie-Zdroju, można
się choć przez dobrą chwilę lub nawet dwie, wyluzować.
Nowe miejsce na odpoczynek
powstało w zabytkowej muszli

koncertowej znajdującej się w
szczawieńskim Parku Zdrojowym. A

zaaranżowano je przy współpracy
z Wałbrzyską Specjalną Strefą

Ekonomiczną INVEST-PARK. Strefę
chillout bardzo łatwo znaleźć.

Właściwie wystarczy tylko wejść
do parku.
Inicjatywa doskonale wpisuje
się w projekt aranżacji zabytkowej
muszli koncertowej przy deptaku
głównym w Szczawnie, którą
miasto od dawna chciało jakoś
zagospodarować. Udało się idealnie wstrzelić w gusta kuracjuszy i
gości odwiedzających uzdrowisko.
Oczywiście wcześniej samorząd
musiał uzyskać akceptację pomysłu u konserwatora zabytków,
ale nie było z tym większych
kłopotów.
Jeśli strefa chillout od razu
kojarzy wam się z relaksem i odpoczynkiem, to… macie bardzo
dobre skojarzenia. Tu można się
zatrzymać, odprężyć, porozmawiać, wypić kawę, poobcować
z naturą, poczytać książkę lub
zrobić pamiątkowe zdjęcie. To
miejsce pełne zieleni oraz spokoju. Czas na relaks w Parku
Zdrojowym.
Skoro jesteśmy przy muszli koncertowej w Szczawnie, może kilka
zdań o niej? Obiekt jako koncertowy powstał w XIX w. Początkowo
był to niezbyt duży, drewniany
pawilonik, sklepiony czaszą o
półkolistym kształcie, pięknie dekorowany i wsparty na słupach.
Nie mogło zabraknąć oczywiście
muzycznego emblematu na zwieńczeniu dwuspadowego dachu.
Postawiono go na dość wysokiej
podmurówce, co pomagało usłyszeć i obejrzeć muzyków nawet z
odległych części promenady.
Red

GŁUSZYCA

O akcji sprzątania świata słyszał pewnie każdy. Co
drugi z was może nawet wziął w niej udział. I bardzo dobrze. Dziwimy się jednak, skąd tyle odpadków
wala się w lasach, na ulicach, skwerach? Widocznie
niektórzy nie wiedzą, do czego służą śmietniki. Dobrze, że jest wielu, którzy poświęcając swój prywatny
czas, decydują się je posprzątać. Tak jak w Głuszycy.
Krew nas zalewa widząc
jadący drogą samochód
i otwierającą się szybę, po
czym zauważamy wyrzucany
niedopałek, który ląduje na
chodniku. „Gotujemy się”,
gdy ludzie wyrzucają do zsypów połamane krzesła albo
opony, gdy za darmo mogą
je zawieźć na PSZOK. Zachodzimy w głowę jak to jest, że

niektórym turystom chce się
dźwigać na jakąś górę pełne
butelki z napojami i kanapki
szczelnie zapakowane w aluminiową folię, ale na dół już
nie łaska ich znieść. Tych śmieci rzecz jasna po opróżnieniu
opakowań z pysznego żarełka
i energetycznego picia.
Mieszkańcy Głuszycy na
czele z burmistrzem Romanem

Głodem postanowili znów
uporządkować swoją okolicę. Jak co roku zebrali się
na Kamykach, by wspólnie
posprzątać wszystkie pozostałości po wizytach innych,
goszczących nad przepięknym
kamieniołomem. Tegoroczna
akcja prowadzona była pod
hasłem „Wszystkie śmieci są
nasze”. Niestety, może to nie

» Na Kamykach oprócz zwykłych śmieci znaleziono
też porzucone części od samochodu

jest najbardziej adekwatne
słowo, ale akcja „zaowocowała” zebraniem prawie 350
kg śmieci. Rozumiecie, jaka to
ilość! Wśród licznych butelek
– szklanych i plastikowych,
znaleziono również części od

samochodu, które zamiast trafić na szrot zostały wyrzucone
do lasu.
Organizatorem akcji byli
burmistrz miasta oraz Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy,

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Wszystkie śmieci
nasze są. I już!

a wzięli w niej udział – co
trzeba podkreślić – nie tylko
samorządowcy i pracownicy jednostek gminnych, ale
również dzieci z dwóch szkół
podstawowych.
Red

Jedyni na Dolnym Śląsku
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu jest
jedną z czterech szkół w Polsce, która została laureatem konkursu „Zielone laboratorium Taurona”.

towej została znacznie wzbogacona.
- Otrzymaliśmy 100 tysięcy złotych na remont i wyposażenie

pracowni do nauki przedmiotów
przyrodniczych. Znakomicie je zagospodarowaliśmy, zakupiliśmy
nowoczesne stanowiska uczniowskie, meble, 75-calowy monitor
multimedialny, 16 sztuk gogli VR z
5-letnią licencją do portalu CLASSVR, modele turbin wiatrowych, a
także innych źródeł odnawialnej
energii – informuje dyrektor placówki Leonard Górski.

Fot. użyczone (ZSP nr 1)

WAŁBRZYCH

To jedyna taka szkoła w województwie dolnośląskim. Dzięki
pozyskanym środkom oferta
edukacyjna tej placówki oświa-

SCB

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Zajęcia jogi to doskonały sposób na „wyciszenie” nie tylko ciała, ale i ducha

JEDLINA-ZDRÓJ

Poćwiczyć umysł i ciało
Mały, średni i duży. Jeśli macie tylko ochotę odrobinę poruszać się, wyrazić swoje
artystyczne emocje lub trochę pogłówkować, jesteśmy pewni, że znajdziecie dla
siebie odpowiednie zajęcia. Najlepiej szukać ich w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Zumba, tańce, a może szachy lub plastyka?
Wciąż są wolne miejsca dla
chętnych na zajęcia stałe w jedlińskim centrum kultury. – Zumba dla
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dzieci, hip hop, a może joga dla
dorosłych? Świetnym pomysłem
są gry strategiczne albo fitness.

Te wszystkie aktywności odbywają
się już po wakacyjnej przerwie. W
tym roku mamy jednak sporo no-

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Na wózkach za piłką

wości, choćby tych artystycznych
– mówi Wiesław Zalas, dyrektor
instytucji.

Weźmy na przykład zajęcia nauki
gry na instrumentach. Zainteresowani? Jeśli tak, to nie ma na co
czekać. Zapisujcie swoje pociechy, bo
naprawdę warto. W tym przypadku
instruktor spotyka się z uczniami indywidualnie, ale… Właśnie, właśnie w
przyszłości i tak ma powstać wspólny
muzyczny projekt. W planach jest nakręcenie teledysku, w którym zagrają
i zaśpiewają wszyscy uczestnicy. Czyż
to nie brzmi zachęcająco?! Musicie
jednak wiedzieć, że ze względu na
charakter tych zajęć są one częściowo
odpłatne, co, musimy to przyznać, w
przypadku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju jest rzadkością. Dodajmy
jeszcze, że dorośli muszą płacić za
kurs tańca towarzyskiego, a dzieci za
treningi taekwondo. Pozostałe zajęcia
są bezpłatne. A jest w czym wybierać.
Właśnie ruszyły warsztaty plastyczne, a trwa nabór do chóru i sekcji
szachowej. – Większość naszych
grup jest otwarta, nabór trwa cały
czas – podkreśla Wiesław Zalas.
Więcej informacji na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w
Jedlinie-Zdroju znajdziecie na stronie
internetowej pod adresem www.
ckjedlina.pl, w zakładce „zajęcia
stałe”. Szukajcie i zapisujcie się, żeby
jakoś zagospodarować długie jesienno-zimowe wieczory i popołudnia.

» Niepełnosprawni znów zagrają w tenisowym
turnieju w Szczawnie-Zdroju

kortach w uzdrowisku najlepsi niepełnosprawni tenisiści
ziemni w kraju spotykają się,
by walczyć o zwycięstwo. Tak
samo będzie również i teraz,
choć z małą różnicą. Obecna edycja jest bowiem jedną
z kilku odsłon Narodowego
Pucharu Polski. No to już nie
przelewki, spodziewajcie się
na szczawieńskiej „mączce”
ujrzeć całą krajową czołówkę

tej dyscypliny sportu. Walka
na korcie to oczywiście jedno,
ale ważne jest też coś jeszcze.
Przy okazji organizacji podobnych turniejów Stowarzyszenie
„Aktywni” w dosłownym tego
słowa znaczeniu, zachęca osoby niepełnosprawne do aktywnego trybu życia i uprawiania
sportu. Pokazując jak wspaniale można się spełniać w życiu
poprzez sport. Pamiętajcie,

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Przyglądamy się plakatom zapowiadającym ogólnopolski turniej tenisa ziemnego na wózkach i nie możemy
uwierzyć. Naprawdę wkrótce odbędzie się jego dziewiąta edycja?! Tak, to nie pomyłka w druku. Zawody w
Szczawnie-Zdroju na stałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych w uzdrowisku.
I bardzo dobrze, a spora
w tym zasługa burmistrza
miasta, który od wielu lat
wspiera Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnoprawnych „Aktywni”,
które organizuje wspomniane
zawody. I całkiem dobrze im
to wychodzi.
Na tyle dobrze, że wkrótce
czeka nas 9 edycja wydarzenia. Uwierzycie? Od 9 lat na

Red

że tenis ziemny na wózkach
jest jedną z najtrudniejszych
dyscyplin sportowych niepełnosprawnych. Zresztą sami
weźcie pod pachę rakietę,
piłeczki do dłoni i wyjdźcie
na kort. Spróbujcie poodbijać
trochę. Zaręczamy, że to nie
takie proste, a tu ludzie nie

dość, że śmigają po korcie na
wózkach, to jeszcze grają jak
Iga Świątek. Dobra, no prawie
tak dobrze jak nasza najlepsza
tenisistka.
Najbliższą edycję turnieju
zaplanowano od 30 września
do 2 października. Podobnie jak w wielkich turniejach

pierwszego dnia odbędzie się
losowanie, by ustalić turniejową drabinkę. Sobotnie mecze
(1 października) rozpoczną się
o godz. 8:00. W niedzielę natomiast (2 października) czeka
walka o końcowy triumf. Finał
odbędzie się ok. 15:00.
Red
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Fot. użyczone (UG Świdnica)

» Uradzono, że w pierwszej kolejności oznakowana zostanie na terenie gminy Świdnica jedna trasa rowerowa o łącznej długości ok. 29 km

GMINA ŚWIDNICA

„Górale” w sześciu sołectwach?
Wiadomo, że jak jest cudzysłów, słowa nie należy rozumieć dosłownie. W tym
przypadku chodzi nam o kolarzy górskich, nazywanych czasem „góralami”, podobnie jak jednoślady, na których jeżdżą. A tak w ogóle to chcieliśmy wam zakomunikować, że już wkrótce rowerem górskim będzie można jeździć po specjalnych trasach w gminie Świdnica.
Tak, tak, miłośnicy jazdy na
rowerach MTB już niebawem

będą mogli realizować swoje
pasje w tym właśnie miejscu.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety

STRZEGOM

Jeszcze chwila
i się wprowadzą

odbyli spotkanie w Urzędzie
Gminy Świdnica w celu omó-

wienia współpracy w zakresie oznakowania znakiem

Strefy MTB Sudety tras rowerowych, które powstaną
na terenie sześciu sołectw.
- Przygotowaliśmy propozycje tras, które obejmują
odcinki głównie w obszarach
administrowanych przez
Nadleśnictwo Świdnica i
przebiegają po istniejących
drogach, ścieżkach leśnych
oraz drogach dojazdowych
do gruntów rolnych i leśnych
stanowiących własność gminy Świdnica. Naszym celem
jest stworzenie spójnego
systemu tras sygnowanych
znakiem Strefa MTB Sudety,
który pozwoliłby turystom
rowerowym wykorzystać
możliwości uprawiania kolarstwa górskiego, jakie
istnieją w obszarze gminy
Świdnica, a także przyczyniłyby się do promocji naszej
gminy – mówi zastępca wójta, Bartłomiej Strózik.
Od czego rozpocznie się
realizacja ambitnych planów? W trakcie długich rozmów wspólnie uzgodniono,
że w pierwszej kolejności
oznakowana zostanie jedna
trasa rowerowa o łącznej
długości ok. 29 km, obejmująca obszar leśny i tereny
rolne w miejscowościach:
Bystrzyca Górna, Witoszów
Dolny i Górny, Mokrzeszów,
Modliszów oraz Pogorzała.
Jakie terminy? Planuje się,
że jej znakowanie odbędzie
się jeszcze w tym roku. I tak
sukcesywnie po kawałku, po
kawałku...
KaR

» To tu niedługo zamieszka kilkadziesiąt rodzin

Budynki komunalne w zabudowie szeregowej, znajdujące się przy ul. Konopnickiej
w Strzegomiu, powstają w
iście ekspresowym tempie.
- Oprócz tego, że wewnątrz
budynków trwają prace wykończeniowe, to w wielu
mieszkaniach są już wykonane tynki, posadzki oraz układane są płytki w łazienkach,
a na ścianach szczytowych
„szeregówek” widać już ko-

lorystykę elewacji. Również
teren na zewnątrz budynków
zaczyna się zmieniać. Spodziewany koniec budowy
osiedla powinien nastąpić na
przełomie obecnego i nowego
roku – informują pracownicy
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
Spieszymy ze szczegółową informacją. Powstanie
79 lokali. To nie wszystko.
Wybudowana zostanie też

świetlica, umywalnia i pralnia.
Najmłodsi spodziewać mogą
się też placu zabaw, a ich
rodzice miejsc parkingowych
pod oknami.
Do kogo skierowany został
projekt? Każde mieszkanie
będzie miało swoje osobne wejście. Oferta ta będzie
skierowana do ludzi samotnych, opuszczających dom
dziecka, dla mieszkańców,
którzy znajdują się na listach

Fot. użyczone (UM Strzegom)

Wielkimi krokami dobiegają końca prace przy powstającym kompleksie budynków komunalnych w Strzegomiu. Tylko patrzeć jak meble oraz inne sprzęty domowe zaczną przywozić pierwsi lokatorzy.

mieszkaniowych, gdzie największe zapotrzebowanie
to 1- lub 2-osobowe mieszkania. Warto wspomnieć, że
inwestycja jest dofinansowana z rządowego programu

bezzwrotnego finansowego
wsparcia budownictwa ze
środków funduszu dopłat,
którego obsługę prowadzi
Bank Gospodarstwa Krajowego. Planowana wartość dofi-

nansowania to ponad 10 mln
zł. Planowana wartość całej
inwestycji według umowy o
dofinansowanie wyniesie zaś
nieco ponad 12,5 mln zł.
KaR

CO W GMINACH PISZCZY

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Znad morza na witrynę
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka
Publiczna w Jaworzynie Śląskiej zapraszają
na kolejną niezwykłą wystawę w tym mieście.

Nie lada gratka dla estetów.
W witrynie biblioteki przy ul.
Wolności można podziwiać
niebanalne witraże oraz lampiony wykonane z kolorowych

szkiełek wprost z nadbałtyckiej
plaży. Autorką prac jest jaworzynianka, Teresa Mikołajewska.
Kobieta wraz z mężem corocznie przemierza plażę w

Dziwnówku i oczyszcza ją z
kolorowych szkiełek, aby potem
nadać im drugie życie w mieniących się w słońcu witrażach lub
oświetlanych blaskiem świec,
lampionach. Szkiełka przymocowane są do szyb i szklanych
naczyń za pomocą silikonu, a
całości dopełniają ornamenty
wykonane farbą akrylową.
Wśród mozaikowych kompozycji można odnaleźć zdobienia

nawiązujące do Bałtyku, jak
chociażby drobne bursztyny.
To już druga wystawa dzieł
Teresy Mikołajewskiej w bibliotece. W 2021 roku witrynę
zdobiły akwarele wykonane
przez jaworzyniankę, która
malarstwem pasjonuje się od
dziecka. Autorka ma na swoim
koncie również wystawy w
Świdnicy.
KaR

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

» Uważajcie na portalach z ogłoszeniami z kim robicie transakcję, bo możecie stracić pieniądze

ŚWIDNICA

Najlepiej nie klikać w linki
Niestety, do świdnickiej komendy policji zgłosiły się kolejne osoby oszukane
na pewnym portalu ogłoszeniowym. 28-latka ze Świdnicy skorzystała z linku
przysłanego jej przez kupującą. To samo zrobiła 37-latka.
Co kilka dni dowiadujemy się
o nowych metodach oszustw w

sieci, które mają służyć wyłudzeniu
naszych pieniędzy i niestety kolejny
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Fot. archiwum redakcji
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raz osoba, która chciała coś sprzedać, straciła... Świdniczanka wpadła

na pomysł sprzedaży ubrań. Kilka
dni po niej inna 37-latka z powiatu

świdnickiego skorzystała z linku
przysłanego jej przez kupującą.
To pozwoliło oszustce na wypłatę
pieniędzy z konta pokrzywdzonej. A
chciała tylko sprzedać niepotrzebne
rolki.
Mechanizm przestępstwa polega na tym, że oszuści udają
osoby zainteresowane zakupem
przedmiotów wystawionych na
serwisach internetowych. Istotne,
że kontakt ze sprzedającym nawiązują najczęściej za pośrednictwem
popularnego komunikatora, a nie
samej platformy sprzedażowej. By
sprawić wrażenie bardzo zainteresowanych zakupem towaru, często
prowadzą obszerną korespondencję, szczegółowo wypytując o
sprzedawany produkt.
Finalizując transakcję podsyłają
spreparowany link, który ma służyć do przyjęcia płatności przez
sprzedającego. Link przenosi nas
na stronę, gdzie wymagane jest
podanie kompletnych danych karty
płatniczej i jej posiadacza lub proszą
o autoryzowanie transakcji kodem
otrzymanym z banku. Jeśli to zrobimy, oszust wejdzie w posiadanie
wszystkich naszych danych, które
są mu niezbędne do wykonywania
transakcji na naszym rachunku bankowym.
KaR

ŻARÓW

Zrobią tu nową drogę
Umowa podpisana, teren budowy przekazany wykonawcy
inwestycji i niebawem rozpocznie
się remont drogi przy ul. Rybackiej w Imbramowicach. Będzie to
kolejna jezdnia wyremontowana
na terenach wiejskich w gminie
Żarów.
Na start trochę jednak poczekamy. Prace rozpoczną się jesienią,
a sama inwestycja sfinansowana
zostanie z dwóch źródeł – środków własnych Żarowa oraz pozyskanego niedawno przez gminę
dofinansowania ze środków

ochrony gruntów rolnych budżetu województwa dolnośląskiego.
Przyznana kwota dofinansowania
wynosi 56,3 tys. zł
- Każdego roku składamy
wnioski do marszałka województwa dolnośląskiego o przyznanie dotacji na remonty dróg
transportu rolnego. W tym roku
otrzymaliśmy dofinansowanie,
które zostanie przeznaczone
na modernizację drogi przy ul.
Rybackiej w Imbramowicach.
Inwestycję realizować będzie
firma z Wałbrzycha, z którą pod-

pisaliśmy kilka dni temu umowę.
Prace powinny rozpocząć się na
przełomie września i października – mówi burmistrz Leszek
Michalak
Czego możemy się spodziewać
po wykonawcy? Wyliczamy:
wykonanie robót ziemnych i
podbudowy, ułożenie nowych
warstw konstrukcyjnych z betonu
asfaltowego, wykonanie nowych
poboczy oraz odwodnienia. Całkowity koszt zadania wynosi
prawie ćwierć miliona złotych.
KaR

» Na remont drogi Żarów otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego w wysokości ponad 56,3 tys. zł

Fot. użyczone (UM Żarów)

Gmina Żarów ma kolejne dobre wiadomości dla swoich mieszkańców. Kolejna droga doczeka się wymaganego remontu.
Tym razem ta w Imbramowicach.
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Fot. użyczone Świdnicki Portal Historyczny

» Klasztor w połowie XVIII wieku

Co za odkrycie w Świdnicy!
Kilka tygodni temu ogólnopolskie media obiegła sensacyjna wiadomość, że na Rynku Nowym na
Podzamczu w Szczecinie badacze dokopali się do fundamentów kościoła z XIII wieku. Pozostałości
tej świątyni pochodzą z czasów nadania Szczecinowi praw miejskich. Tymczasem niemal dokładnie
takiego samego odkrycia, z tego samego okresu i czasów, kiedy Świdnica uzyskała prawdopodobnie prawa miejskie, dokonano kilkanaście dni temu w kwartale pomiędzy ulicami Franciszkańską,
Grodzką i Marii Konopnickiej w Świdnicy.
Podczas prac związanych
z rewitalizacją przestrzeni
pomiędzy tymi ulicami, natrafiono na fundamenty i mury
pierwszej fundacji kościelnej
w Świdnicy – klasztoru franciszkanów pw. Najświętszej
Marii Panny „w lesie”, który
został rozebrany w połowie
XIX wieku.
Dotychczas przeprowadzone prace ziemne związane z
układaniem kanalizacji deszczowej obejmują obszar zajmowany przez dawny klasztor,
a pokrywający się w dużym
stopniu z terenem prac, które
mają za zadanie rewitalizację
przestrzeni między wspo-

mnianymi ulicami, włącznie z
wytyczeniem nowych terenów
zielonych, duktów pieszych
i jezdnych, parkingów itp.

» Klasztor pod koniec XVII wieku

Niestety, inwestycji nie poprzedziły kompleksowe badania archeologiczne całego
terenu. Archeolodzy muszą

więc jak na razie analizować
relikty pokazujące się w stosunkowo wąskich wykopach
pod kanalizację deszczową.
Po ułożeniu poszczególnych
odcinków sieci wykopy są od
razu zasypywane.
Co odkryto do tej pory?
Przede wszystkim kilka wykopów, jakie zostały już wykonane dały dowód na to, że
teren dawnych posiadłości
klasztornych usiany jest różnego rodzaju fragmentami
fundamentów i murków,
które wobec braku możliwości prowadzenia większych
wykopalisk, trudno zidentyfikować. Jest także dużo

gruzu (zapewne pochodzącego z dawnego klasztoru i
z dawnej, rzadkiej zabudowy
tego terenu), który zalega
na różnych głębokościach i
różnych, przemieszanych ze
sobą warstwach, w dużej
części pochodzących już z
XIX/XX wieku.
Niemniej ostatnio w kilku wykopach odkryto fundamenty i mury, które na
pewno stanowią pozostałość
klasztoru i jego kościoła. Na
razie nie tylko jednak nie dają
one pełnej odpowiedzi na
pytanie związane z historią
tej fundacji i przede wszystkim jej rozwojem architekto-

nicznym, ale na tym etapie
wręcz stawiają nowe znaki
zapytania.
Najciekawsze relikty odkryto w następujących miejscach (zaznaczone literami na
mapce).
A – Fundamenty i mury z
cegły poza granicami zabudowy klasztoru i kościoła.
Pozostałość jakichś budynków
tylnych kamienic przy ulicy
Grodzkiej. Po obu stronach
fundamentu znajdowały się
zagruzowane piwnice bez
uchwytnych w wąskim wykopie innych ścian. W innym
miejscu natrafiono na kolejne
mury budynku. Posadzka w
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» Rzut z zaznaczonymi miejscami odkrytych reliktów

tych piwnicach wykonana
była z cegieł.
B – Fragmenty fundamentów z kamienia i cegły oraz
fragmenty muru, które należy
wiązać zapewne z którąś ze
wschodnich ścian czworokątnego budynku klasztornego.
Ze względu na mały rozmiar
wykopu, trudne na tym etapie
badań do zidentyfikowania.
C – Najciekawsze jak do tej
pory odkryte relikty, stanowiące być może wewnętrzny
narożnik wirydarza (dziedzińca) klasztornego. W wykopie
ujawnione zostały dwa nachodzące na siebie fundamenty o różnej konstrukcji (na
zdjęciu nr 1 i 2) – z kamienia
i gotyckiej cegły, wzajemnie
się przenikające, o łącznej
grubości ok. 80 cm. Obok
prostopadle do nich znajdował się kolejny fundament
kamienny, wykonany z dwóch
rodzajów kamieni – owalnych
i bardziej spłaszczonych (3 i 4).
Dowodzić to może procesów
budowlanych związanych
z odbudową lub przebudową budynku klasztornego.

Podczas prac ziemnych natrafiono na
fundamenty i mury
pierwszej fundacji kościelnej w Świdnicy
– klasztoru franciszkanów pw. Najświętszej
Marii Panny „w lesie”
W trakcie dalszych prac okazało się że mur fundamentowy z płaskich kamieni (4)
ciągnie się na długości około
6 metrów i być może stanowił
fundament wewnętrznej ściany wirydarza. W wykopie tym
odnaleziono fragmenty ludzkich szczątków, aczkolwiek nie
tworzyły one całościowego
pochówku, a kości były od
siebie oddzielone i rozrzu-

» W Świdnicy odkryto pozostałości klasztoru franciszkanów

cone. Natknięto się również
na kwadratową, ceramiczną
płytkę posadzkową, wypaloną
z gliny.
D – Około 6 metrów od
poprzedniego znaleziska natrafiono w kolejnym wykopie
na dwa fundamenty. Pierwszy
– kamienny stanowił zakończenie wspomnianego już
fundamentu z poprzedniego
wykopu (4), od którego widać
było odchodzący prostopadle
fundament z cegieł i kamieni.
Niestety, nie został odkopany
na całej swojej długości i nie
było możliwe jego dokładniejsze obejrzenie (5). Fundament
kamienny (4) kończył się w
tym wykopie, gdyż metr dalej,
po przeciwnej stronie wykopu
nie było żadnych jego reliktów, a tylko zbita ziemia.
E – W kolejnym wykopie
oddalonym od poprzedniego
o kilka metrów natrafiono na
potężny fundament z cegły,
metrowej grubości, na pewnej wysokości z licowanymi
spoinami. Jego przebieg na
osi północ-południe może sugerować, że jest on związany
z kościołem przyklasztornym.
O ile dotychczasowe ustalenia
(orientacyjne) historyków,
architektów i innych specjali-

stów co do położenia kościoła
i klasztoru są trafne, fundament ten mógłby znajdować
się w miejscu połączenia najstarszej części halowej kościoła i dobudowanego później
prezbiterium. W wykopie tym
znaleziono także dachówkę,
prawdopodobnie pochodzącą
z kościoła lub klasztoru.
Te rozrzucone fragmenty
ujawnionych reliktów nie dają
na razie podstaw do dokład-

nego określenia położenia
klasztoru i kościoła chociaż
potwierdzają, że zgodnie ze
starymi, choć niedokładnymi planami, na których były
zaznaczone budynki franciszkańskie, zarówno klasztor jak i
kościół przyklasztorny nie były
zorientowane prostopadle do
osi obecnej ulicy Franciszkańskiej, a pod pewnym kątem.
Ponieważ górne krawędzie
odkrytych reliktów znajdują

» W tym miejscu natrafiono na potężny fundament z cegły

się dość płytko pod ziemią,
nadzieję na kolejne odkrycia,
a przede wszystkim dokładne
określenie położenia klasztoru
i jego kościoła oraz być może
jego dokładnych wymiarów,
mogą dać prace związane
z niwelacją i wyrównaniem
terenu, które odbywać się
będą na znacznie większej
powierzchni, obejmującej
inwestycję. Te nastąpią jednak
po zakończeniu układania

sieci deszczowej. W ostatnich
dniach prace kontynuowane
były poza obrębem domniemanego położenia klasztoru
i jego kościoła, ale w planach
są dalsze wykopy w ich obszarze z jednym większym na
zbiornik retencyjny, w miejscu,
gdzie teoretycznie wznosił się
kiedyś kościół.
Andr zej Dobkiewicz,
Świdnicki Portal Historyczny
www.historia-swidnica.pl
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Honory dla mistrza Będzie jasno i zielono
I nastała jasność. Za nami odbiór nowego oświetlenia
w Gniewkowie przy odcinku drogi gminnej.

Żarów chce w wyjątkowy sposób uhonorować swojego
bohatera i wielką dumę – Pawła Fajdka.

z dotacji celowej z budżetu
województwa dolnośląskiego oraz 25 tys. zł z Funduszu
Sołeckiego miejscowości
Gniewków. Oświetlenie
wykonała dobrze znana w
okolicy firma ze Świdnicy.
To nie wszystkie wiadomości z gminy. W ramach
opisanego projektu pn. „Za-

gospodarowanie przestrzeni
publicznej wsi Gniewków
poprzez montaż oświetlenia oraz nasadzenie drzew
wzdłuż drogi gminnej nr dz.
157/3” dofinansowanego z
programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi posadzono też
10 lip drobnolistnych.
KaR

firma z żarowskiej podstrefy,
są już gotowe.
- Jako firma chcemy być
jak najbliżej społeczności
żarowskiej i stąd taki mały
gest z naszej strony i ukłon
dla mistrza Pawła Fajdka.
Mamy nadzieję, że będzie
to pamiątka, która przetrwa

lata. Chcielibyśmy współpracować zarówno z Urzędem Miejskim w Żarowie
jak i lokalnymi instytucjami,
które pozwalają młodym
osobom się rozwijać – mówi
Anna Pluta, członek zarządu
Colorobbia Polska.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

W Żarowie niebawem
pojawią się okolicznościowe
płyty z odciśniętą dłonią
Pawła Fajdka, jego autografem oraz wygrawerowanymi
datami mistrzostw, w których wziął udział i zdobył
miejsca na podium. Płyty,
które wykonała i przekazała

Fot. użyczone (UG Dobromierz)

Fot. użyczone (UM Żarów)

W gminie Dobromierz zamontowano właśnie łącznie
10 słupów betonowych o
wysokości ponad dziesięciu
metrów każdy oraz jeden
słup stalowy o wysokości
dziewięciu metrów. Łączna
kwota potrzebna do wykonania zadania to 100 tys. zł,
w tym 24 tys. zł pochodziło
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Grzybów u nas nie brak Strażacy po egzaminie
Nie od dziś wiadomo, że wrzesień to miesiąc najbardziej kojarzony z grzybobraniem. Jak ma się ta kwestia w gminie Świdnica?

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Świdnicy zorganizowała szkolenie podstawowe dla ratowników-ochotników.
szkolenia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Warunkiem dopuszczenia
do egzaminu końcowego było zaliczenie z
wynikiem pozytywnym komory dymowej.
Na szkolenie przyjęto 36 słuchaczy, natomiast do egzaminu dopuszczonych zostało
32 uczestników, z czego 31 słuchaczy zaliczyło je z wynikiem pozytywnym.
KaR

Wśród zbiorów znalazły
się prawdziwki, borowiki,
maślaczki, podgrzybki, kanie, kozie brody. Mniej doświadczonym grzybiarzom
pokazano także między
innymi muchomora czerwonego, aby wiedzieli,
jakie grzyby lepiej omijać. Było też smacznie!

Po grzybobraniu uczestnicy zasiedli do ogniska,
gdzie czekały pyszności
– barszcz czerwony i krokiety z grzybami, pierogi z
sosem grzybowym, grzyby
faszerowane mięsem czy
nawet... grzybowe babeczki.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

Jest dobrze! W lasach
na terenie gminy Świdnica
roi się od prawdziwków i
podgrzybków, zatem na I
Lubachowskie Grzybobranie wybrali się mieszkańcy
sołectwa Lubachów wraz z
gośćmi ze szkolnego schroniska młodzieżowego z tejże
miejscowości.

Fot. użyczone (PSP Świdnica)

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Świdnicy.
Cykl spotkań liczył ponad 140 godzin
dydaktycznych. W trakcie szkolenia strażacy ochotnicy zdobywali wiedzę z zakresu
teorii i praktyki pożarniczej niezbędnej i
jednocześnie kwalifikującej uczestników
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Fot. użyczone (materiały prasowe)

» „Syrena, Anatomia miłości”, to ciekawe spotkanie
z wciąż żywą problematyką akceptacji i tolerancji

Sezon ruszył z piskiem opon
Wakacji żal, ale przed nami kolejny sezon teatralny. I jeśli będzie taki jak „Jedwabne. Zapomnienie” w legnickim teatrze, to jesień i zima nam nie straszne. Mimo,
że premiera spektaklu miała miejsce w 2019 roku, to covidowa rzeczywistość nie
sprzyjała możliwości obejrzenia go wcześniej. Z tym większą radością pojechałem
do Legnicy.
Przedstawieniem Pawła
Passiniego nie tylko nie zawiodłem się, ale zachwyciłem.
Artur Pałyga stworzył tekst na
podstawie reportażu „My z
Jedwabnego” Anny Bikont.
Wszystko zaczyna się niepozornie – od spotkania na
pierwszej próbie, kiedy aktorzy
dzielą się osobistymi refleksjami na temat pomysłu na
spektakl. Wreszcie do wielkiej
klatki ustawionej na scenie
wchodzi Zuza Motorniuk jako
dziennikarka Bikont i oznajmia, że jest... Żydówką. To
uruchamia lawinę dramatycznych wydarzeń. Zarówno w
teraźniejszości jak i w czasie
wydarzeń w 1941 roku w
Jedwabnem. Bohaterka we
współczesnej Polsce próbuje

odnaleźć własną tożsamość.
W tym celu m.in. studiuje losy
Żydów. Stara się zrozumieć,
dlaczego przez setki lat relacje
polsko-żydowskie są okupione
głównie chasydzką krwią i
łzami. Płaci za to wysoką cenę
– traci bliskich i przyjaciół. Z
kolei w okresie II wojny światowej twórcy przedstawienia
pozwalają Annie obserwować
wydarzenia w Jedwabnem
z bliska, a nawet zadawać
pytania oprawcom i ofiarom.
Dzięki temu słyszymy głosy
dwóch stron. Mimo to artyści
nie udzielają odpowiedzi na
zasadnicze pytania – gdzie
leżą przyczyny mordu, skąd się
bierze w człowieku okrucieństwo? „Jedwabne. Zapomnienie” wywołuje burzę emocji

» „Pilnie kupię biografię” zdecydowanie trwa za krótko

– gniew, bunt, wzruszenie,
smutek, a nawet rodzaj wstydu
i krępacji. Scena i widownia
są zorganizowane w ruinach
budynku dawnego domu
kultury na Nowym Świecie
w taki sposób, że postaci są
dosłownie wśród widzów. To
daje poczucie uczestnictwa w
karuzeli zła. Takie umiejscowienie widza pozbawia go
poczucia komfortu i wywołuje
chęć zaprotestowania.

Do wielkiej klatki
ustawionej na scenie
wchodzi Zuza Motorniuk jako dziennikarka
Bikont i oznajmia, że
jest... Żydówką i to
uruchamia lawinę dramatycznych wydarzeń
Wszystkie te głębokie przeżycia są możliwe dzięki zespołowi aktorskiemu. Artyści z
Teatru im. Heleny Modrzejewskiej po raz kolejny pokazują
najwyższy poziom aktorstwa.
Grają z takim zaangażowaniem i autentyzmem swoje
postaci, że bez trudu zapomina
się, że to teatr, a nie rynek jednego z miasteczek koło Łomży.

Szczególnie wyróżniłbym Zuzę
Motorniuk. To na pewno jedna
z jej życiowych ról. Aktorka
zachwyca. Z niebywałą łatwością posługuje się pełnym wachlarzem emocji – od krzyku,
przez drżący głos po łzy. Jednocześnie unika przerysowania
czy patetyzmu. „Jedwabne.
Zapomnienie”, to spektakl,
który trzeba zobaczyć.
Kolejny tytuł – „Pilnie kupię
biografię”, w którym miałem przyjemność uczestniczyć
także nie był premierą. Mimo
że został zrealizowany ponad
rok temu, wciąż przyciąga
wałbrzyszan do Szaniawskiego. Nic dziwnego – duet
aktorski Joanna Łaganowska
i Mikołaj Krzeszowiec wywołuje na twarzach publiczności
uśmiech i zainteresowanie.
Postaci – dziennikarz i pracownica fabryki porcelany
wracają do lat prosperity i
upadku wałbrzyskich zakładów produkujących białe złoto – porcelanę. Artyści balansują między faktami a mitami
z tamtych lat. Przypominają
np. jak mieszkańcy ulicy Lewartowskiego szli rano prosto
do kopalni lub w lewo do porcelany. Twórcy przedstawienia

chcą nim przypomnieć kobiety, o których historia trochę
zapomniała. W Wałbrzychu
przemysł porcelanowy był
drugim po górnictwie. Tymczasem mało z nas wie o strajku pracownic w 1980 roku.
„Pilnie kupię biografię” przekonuje nie tylko powrotem do
naszej lokalnej przeszłości, ale
również lekką formą. Artyści
na scenie wyraźnie bawią
się i popisują możliwościami
aktorskimi, a my dzięki temu
mamy jeszcze większą radochę. Monolog śląskiego chłopaka, który stracił zęba, rozpoczynający przedstawienie, to
prawdziwa petarda. A wolta
powiązania w tej opowieści
Górnego Śląska z Wałbrzychem to spektakularny błysk

wyobraźni autorów tekstu
Pilgrima/Majewskiego. Mam
tylko jedną uwagę. Spektakl
jest odrobinę za krótki, bo
trwa zaledwie 80 minut.
Również blisko półtorej
godziny trwał, otwierający
sezon we wrocławskim Teatrze Współczesnym, spektakl
„Syrena. Anatomia miłości”.
Jak twierdzi reżyserka – Daria
Kopiec, najbardziej interesują
ją aspekty miłości. Miłości,
nie tylko między ludźmi, ale
również wśród roślin. Istotnie,
oglądając jej metaforyczną
opowieść o uczuciach, czuje
się, że najważniejszym bohaterem przedstawienia jest
rzeczona miłość. Najbardziej
interesującą jej odmianą jest
ta pomiędzy człowiekiem a
syreną. Sceniczna historia
nietypowego związku została zrealizowana na podstawie tekstu Zuzanny Bojdy.
Z kolei ona inspirowała się
opowiadaniem „Syrena” ze
zbioru „Ministerstwo moralnej paniki” Amandy Lee
Koe. Miejscem akcji jest bar.
To tam najczęściej (poza fryzjerem) można posłuchać o
ludzkich dramatach. Twórczynie odważnie drążą problemy
niebinarnych postaci (Marl
– syn syreny i marynarza).
Pokazują, jak normy prawne
i społeczne na siłę wtłaczają
takich odmieńców do systemu. Konsekwencje tego
są tragiczne – budzą m.in.
agresję i przemoc. Artystki
poetyckim językiem opowiadają o potrzebie akceptacji
odmienności własnego ciała.
Zwracają uwagę na prawo
do życia w zgodzie z samym
sobą. Zaskakujący jest finał
spektaklu – prawdziwy happy
end! „Syrena, Anatomia miłości” może nie będzie spektakularnym wydarzeniem, ale
to ciekawe spotkanie z wciąż
żywą problematyką akceptacji
i tolerancji wobec innych i
obcych. Przekaz nie zawsze
łatwego tekstu wspomaga
świetnie brzmiąca muzyka
grana na żywo przez Aleksandrę Gronowską i Michała
Litwińca.

» „Jedwabne. Zapomnienie”, to
spektakl, który trzeba zobaczyć

Piotr Bogdański
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Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Międzynarodowa turystyka

Już dziś (wtorek, 27 września) Stara Kopalnia w Wałbrzychu przygotowała propozycję okolicznościowej wycieczki
turystycznej po obiekcie „Jak kopalnia węgla stała się
atrakcją turystyczną”. Organizatorzy przewidują niestandardowe przejście z przewodnikiem. To będzie jedyne takie
zwiedzanie. Na przygotowanej trasie uczestnicy poznają
ciekawostki, historie i anegdoty o tym, jak przekształcono
zakład przemysłowy w coraz chętniej odwiedzaną trasę
turystyczną. Jakich wymagało to prac? Co się zmieniło, a
co pozostało takie samo? Jak różni się praca górnika od
górnika-przewodnika? Co jeszcze kopalnia ma do pokazania, poza tym czego nie można zobaczyć na co dzień? Jak to
jest z górnika stać się przewodnikiem, a potem mieć niemal 1,5-milionową publikę w mediach społecznościowych opowiadając o górniczym życiu i kopalni? Warto być, by się przekonać. To będzie zwiedzanie inne niż wszystkie. Przygotujcie
się na dawkę górniczych emocji. Turystyczny smaczek tego sezonu. Specjalna trasa, specjalna godzina i specjalna cena.
Stara Kopalnia z prezentem na Światowy Dzień Turystyki. 27 września – wtorek, godz. 17:00. Bilety po 27 zł dostępne
na stronie internetowej. Liczba miejsc ograniczona.
Gwoździem po ekranie

Tęczowi naziole
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu
był film „Kryptonim Polska” w reżyserii Piotra Kumika.
Autorzy scenariusza – Jakub
Rużyłło i Łukasz Sychowicz
– stworzyli lekką, zabawną
historyjkę o uczuciu między
Sławkiem – neonazistą a Polą
– zaangażowaną zwolenniczką ruchów LGBT. Myślę, że tak
naprawdę stworzyli jednak
coś znacznie poważniejszego
– przedstawili współczesny
obraz Polski. Smutny obraz
europejskiego kraju. Takie
wrażenie potęguje świadomość, że twórcy wprowadzili
do scenariusza sporo wątków,
które wydarzyły się w realnym
życiu, jak spalenie kukły Żyda.
Może nie wszystko się udało, ale „Kryptonim Polskę” trzeba uznać za produkcję udaną.
Akcja filmu rozgrywa się głów-

nie w małym mieście. Na jego
ulicach starają się wzbudzać
strach członkowie faszyzującej
organizacji – Związku Młodzieży Radykalnej. Przewodzi
jej, zakochany w ideologi Hitlera, Roman (Borys Szyc).
Mężczyzna w nieodzownym,
czarnym, skórzanym płaszczu
marzy o karierze politycznej
w „białej” Polsce. Do grupy
wstępuje trochę pogubiony życiowo kuzyn Romana
– Sławek. Kiedy szukający
tożsamości i uznania chłopak
zaczyna „kupować” hasła
o białej sile, poznaje Polę.
Dziewczyna stoi po drugiej
stronie barykady. Walczy o
równość rasową, bierze udział
w marszach wolnościowych.

Wydawać by się mogło, że
taka miłość nie ma szans
na przetrwanie, ale tymczasem… duet Maciej Musiałowski jako Sławek i Magdalena
Maścianica jako Pola stworzyli
na ekranie ciekawą relację.
Punktem kulminacyjnym jest
ich kłótnia w radiowozie. Nic
dziwnego, przecież mamy do
czynienia z utalentowanymi
aktorami młodego pokolenia.
„Gorącą” gwiazdę kina znamy
już doskonale chociażby z „Hejtera”. Maścianica ma karierę
filmową jeszcze przed sobą.
Mam nadzieję, że „Kryptonim
Polska” będzie jej początkiem.
Kunszt aktorki można oglądać
„na co dzień” na scenie opolskiego teatru.

Opowie „jak nie zabił ojca”

W Świdnicy znamy
Mateusza
Pakułę dzięki
warsztatom
dramatopisarskim, jakie
prowadzi od
wielu lat w
ramach projektu „Alchemia teatralna”. Teraz będziemy mogli
spotkać się z
nim, poznając go z nieco
innej strony
— przede
wszystkim
jako autora
książki „Jak
nie zabiłem
swojego ojca
i jak bardzo
tego żałuję”.
Rozmowę
z pisar zem
poprowadzi Barbara Elmanowska. Na spotkanie zapraszamy 4
października o godz. 18:00 do Galerii Fotografii w Świdnicy. Wstęp
wolny.
Mateusz Pakuła to dramatopisarz, dramaturg i reżyser teatralny
wielokrotnie nagradzany za swoje sztuki, adaptacje i spektakle.
Laureat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i Nagrody Specjalnej
miesięcznika „Teatr”. Wydał sześć książek z dramatami.

Najjaśniej jednak w obrazie Kumika świeciła inna
gwiazda – Borys Szyc. Aktor
wyraźnie czuje swoją postać.
Jest zabawny i straszny jednocześnie. Szyc nie przesadza.
Wie, kiedy się zatrzymać. Jego
rozmowa z chłopcami z siłowni, a właściwie monolog jest
imponujący. Film dobrze ilustruje, z jakimi niepokojącymi
zjawiskami spotykamy się we
współczesnej Polsce. Twórcy

SCB, KaR

umiejętnie potrafią obśmiać
facetów w glanach i szelkach.
Może humor nie rozerwie
nam przepony ze śmiechu,
ale zabawnych momentów
nie brakuje.
W efekcie „Kryptonim Polska” ogląda się z prawdziwą
przyjemnością i refleksją na
koniec. Wspomnianym słabszym punktem filmu jest zbyt
wyraźny rozjazd między „normalnością”, czyli inteligencją

Sławka a „nienormalnością”
– przerysowaną głupotą ekipy Romana. Humor „na serio”
wypada znacznie lepiej niż
wywoływany na siłę. Ponadto sceny zbiorowe wypadły
biednie (brak statystów).
Pamiętajmy jednak, że to
pierwszy film kinowy Piotra
Kumika i śmiało można uznać
go za udany.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Klasyka na scenie Lalek

Najbliższe weekendy w wałbrzyskim Teatrze Lalki i
Aktora upłyną pod znakiem znanych i lubianych tytułów
dla dzieci. Zobaczymy „Tajemniczy Ogród” oraz „Franię
Piorun”. „Tajemniczy Ogród” w reżyserii Arkadiusza Klucznika zobaczymy 2 października o godz. 12:30. Spektakl
opowiada o perypetiach osieroconej w Indiach angielskiej
dziewczynki – Mary Lennox, która trafia pod opiekę wuja
– lorda Cravena, który ciągle gdzieś wyjeżdża, jakby przed
czymś uciekał. Pogrążony w rozpaczy po stracie ukochanej
żony, nie potrafi nawet nawiązać relacji ze swoim synem
Colinem. Dopiero obecność Mary Lennox, jej ciekawość
świata i upór w dążeniu do celu, przywrócą do życia nie
tylko zapomniany ogród, ale przede wszystkim zranione serca domowników. Odradzająca się przyroda wpłynie bowiem
na przemianę duchową głównych bohaterów.
Spektakl dedykowany jest dzieciom w wieku 7+. Bilety online kupicie pod adresem www.bilety.teatrlalek.walbrzych.
pl. Kasa teatru czynna jest natomiast na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu (tel. 74 666 73 41).
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Kto chce pomóc?

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

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

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

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

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

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

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

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

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia do schroniska: 06.06.2019

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

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

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

TRYTKA, nr ewidencyjny 159/21
Wiek: ok. 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 10.09.2021
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Są tu tacy? Pewnie, że są, o czym sukcesywnie przekonują się pracownicy wałbrzyskiego schroniska dla zwierząt. Oddając co jakiś czas w nowe ręce swoich podopiecznych. To wciąż jednak
kropla w morzu potrzeb. Dlatego niezmiennie namawiamy was do adopcji czworonogów. Może teraz gdy nadeszła jesień, a zima jest za pasem, zdecydujecie się dać nowy dom porzuconym kotom
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Fot. użyczone (LOT AW/Piotr Jadczyk)

» Krzeszów można odwiedzić choćby tylko dla Michaela Willmanna

Święta Rodzina i pocałunek
Nie zwalniamy tempa i wciąż podążamy śladami dawnych mistrzów. Chyba zdążyliście się już zorientować, że jest ich w regionie całkiem sporo. Weźmy takiego Michaela Willmanna, który wiadomo nie od dziś, że jest największym śląskim
malarzem. Jego prace odnajdziecie choćby w Krzeszowie. Tylko zwiedzać i podziwiać.
Michael Willmann urodził
się 26 września 1630 roku w
Królewcu, a zmarł 26 sierpnia
1706 roku w Lubiążu. Początkowo ten niemiecki malarz
pobierał lekcje u swego ojca
Christiana Petera. Aby rozwijać swoje umiejętności, wyjechał do Amsterdamu. Z powodu braku finansów na naukę
u wielkiego mistrza, jakim
był Rembrandt, zakupił różne
miedzioryty, na podstawie

których wykonywał ćwiczenia.
Niepełna edukacja w Amsterdamie znacząco wpłynęła na
jego twórczość. W jego dziełach można dostrzec wzorce,
które wykorzystywał do kompozycji swoich dzieł. Rozwijał
je i tworzył nowe sceny. Jego
sztuka malarska charakteryzuje się mocnym centrum
i zamkniętą kompozycją.
Co ciekawe i o czym pewnie
nie każdy wie, w łacińskiej

wersji największego niemieckiego słownika biograficznego
„Teutsche Academie” pojawił
się biogram Michaela Willmanna. Był to wielki sukces
dla artysty, ponieważ „dostał
się” tam za życia jako jedyny
ze wszystkich. To wpłynęło
na rozkwit jego kariery. W
1660 roku na zaproszenie
opata lubiąskiego klasztoru
cystersów, artysta wyjechał
do Lubiąża. Tam osiedlił się i

» Ślady dawnych mistrzów, a dokładnie ich prace, odnajdziecie np. w opactwie krzeszowskim

ożenił z Heleną Lišką, z którą
miał cztery córki i syna.
My natomiast sprawdzimy,
co Willmann zdziałał w Krzeszowie. W kościele pw. św. Józefa znajdują się freski przedstawiające całe życie tego
świętego, jego rodziny oraz
wizerunki innych świętych.
Ciekawostką pochodzącą z
Krzeszowa są obrazy przedstawiające „Trójcę Stworzoną”
(św. Rodzina – pocałunki ze

sceną mistycznych zaślubin
św. Józefa). Choć nie ma ich w
Krzeszowie (można znaleźć w
Norymberdze) to ich koncepcja wywodzi się od bractwa
św. Józefa. Jest to tematyka
szalona, no bo jak to, pocałunek? Tak intymna scena św.
Rodziny? W modlitewnikach
bractwa znajdował się punkt,
który odnosił się do „zaślubin duszy z Trójcą Stworzoną”. Zakonnicy potrzebowali
wizualnych przewodników
tych mistycznych zaślubin.
Powstanie modlitewników
zgrywa się z pierwszym obrazem Trójcy Stworzonej z
pocałunkami, najprawdopodobniej zaprojektowanym
przez naszego bohatera. Zachowało się dużo ikonografii,
na której jest przedstawienie
św. Rodziny z pocałunkami,
ale prekursorem tej mistycznej koncepcji był Krzeszów.
Jeśli już o modlitewnikach

mowa, opat krzeszowski Bernard Rosa przygotował tzw.
Krzeszowski Modlitewnik Pasyjny, opublikowany w 1682
roku. Modlitewnik powstał
na potrzeby pielgrzymów
przybywających do kalwarii
krzeszowskiej. Dzieło w większości napisane przez opata
Rosę pełniło również funkcję
przewodnika po kalwarii. W
bogatej treści modlitewnika
znajdują się teksty ewangeliczne, modlitwy, pieśni,
a co najważniejsze rysunki
oraz ilustracje, które wykonał… jasne, że Willmann.

W bogatej treści modlitewnika znajdują się
teksty ewangeliczne,
modlitwy, pieśni, a co
najważniejsze rysunki
oraz ilustracje, które
wykonał… jasne, że
Willmann
W dobie baroku przeżywano pasję Jezusa Chrystusa
poprzez jego ilustracje. W
późniejszych latach wiele
artystów naśladowało go i
malowało według jego grafik.
Budowa kalwarii krzeszowskiej zaczęła się w 1672 roku,
a zainspirowana była rzymską pielgrzymką opata Rosy.
Willmann stworzył grafiki, na
podstawie których powstało
pięć obrazów końcowych
stacji Drogi Krzyżowej.
Nel Prorok/(red)
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SKN

Okiem gracza

Niedawno na Netflixie miała miejsce premiera nowego serialu anime „Cyberpunk: Edgerunners”. Jak już zapewne się domyślacie, jest to spin-off gry „Cyberpunk 2077”,
naszej rodzimej produkcji. I był to strzał w dziesiątkę, patrząc po stale zwiększającym się „hypie” na futurystyczne szaleństwo.
Do momentu, w którym
odpaliłem po raz pierwszy
Edgerunners – CD Projekt
RED i japońskie studio Trigger
przeszło samych siebie. Serial
ten jest kulminacją wszystkiego, co chciałem zobaczyć
oraz doświadczyć w Night
City. Historia skupiająca się
wokół 17-letniego Davida
Martineza prezentuje nam
prawdziwe oblicza tego świata – przemoc, uzależnienia,
korupcje – a to wszystko w
melancholicznym tonie pasującym do tematu Cyberpunka.

Fot. użyczone (www.cyberpunk.net)

Ponowna młodość, bo
tylko tak można określić
to, co się dzieje wokół ‘77.
Wielkie obietnice, problematyczny start, błędy i długa droga do optymalizacji
gry spowodowały (myślę,
że nie tylko u mnie), stopniowe zapomnienie o tym
tytule. „Leżał” sobie zakurzony gdzieś tam na półce
w bibliotece steam i to tyle,
żadnej realnej chęci, aby
odświeżyć sobie z nim znajomość. Tak to wyglądało
aż do teraz.

Prawnik radzi
Czym jest rozwód z orzeczeniem
winy? Tłumaczy adwokat Adam
Daraż.
Gdy chodzi o kwestię winy
w rozpadzie małżeństwa to
można żądać orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, można żądać, żeby
sąd w ogóle nie rozpatrywał
tego, kto jest winny, czyli tzw.
rozwód bez orzekania o winie
oraz można także wnioskować
o to, żeby sąd orzekł rozwód
z winy obydwu stron. Dziś
zajmiemy się kwestą rozwodu
z orzeczeniem winy. Należy na
wstępie zadać sobie pytanie
co rzeczywiście daje rozwód z
orzekaniem o winie?

Chodzi w zasadzie o alimenty, które mogą zostać
zasądzone na rzecz drugiego
małżonka. Zwrócić należy
uwagę, że chodzi o alimenty
na rzecz małżonka. Alimenty
na rzecz wspólnych dzieci
będą zasądzone niezależnie
od tego, czy rozwód zostanie
orzeczony z winy lub bez winy
któregokolwiek małżonka.
Podobnie od tego nie będzie
zależała ich wysokość. To, czy
sąd orzeka o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego
nie ma żadnego znaczenia

również dla podziału majątku
i władzy rodzicielskiej.
Należy wiedzieć, że alimenty na rzecz drugiego małżonka
są zasądzane tylko w określonych przypadkach, a przy tym
nie są to sytuacje częste. Zasada jest taka, że alimentów
może żądać małżonek, który
znajduje się w niedostatku.
Jest to sytuacja, w której komuś nie wystarcza środków
na konieczne utrzymanie w
podstawowym zakresie. Druga sytuacja, w której były małżonek może żądać alimentów
jest wówczas, kiedy w skutek
rozwodu pogorszyła się jego
stopa życiowa. Ma to miejsce,
gdy żyje gorzej, niż wówczas,
gdy istniało małżeństwo.
Jednak koniecznym warunkiem zasądzenia alimentów
będzie uzyskanie orzeczenia
rozwodu z wyłącznej winy

UWAGA KONKURS

I co, próbowaliście już pysznych dań w Fabryce Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu? Ci, którzy zawitali do tej niepozornej knajpki
pewnie wiedzą, że warto. Zdajemy sobie sprawę, że są i tacy, którzy
nie mają bladego pojęcia o tym, jak dobrze tam karmią. Możecie
natychmiast nadrobić te zaległości, biorąc udział w naszej cyklicznej zabawie. Jeśli odpowiecie poprawnie na pytanie konkursowe,
we wspomnianej restauracji zjecie nieco taniej wybrany posiłek.
Zerknijcie na zdjęcie obok. Na jakie wzgórze położone na Pogórzu
Kaczawskim prowadzą te schody?
Poprawną odpowiedź wpiszcie do kuponu, pokażcie w lokalu
przed złożeniem zamówienia i cieszcie się niższą ceną dania. Za
wybranego naleśnika, bo 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 (28 września) do
piątku (30 września). Regulamin konkursu znajdziecie na naszej
stronie pod adresem www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu
i otrzymacie na wynos.

małżonka zobowiązanego do
wypłaty alimentów. Kolejna
zasada jest taka, że małżonek,
który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, nie może domagać
się zapłaty alimentów nawet
jeśli popadnie w niedostatek.
Gdy strona sporu zgodzi się
na to, żeby sąd nie orzekał
o winie, to ryzykuje alimenty
na rzecz byłego małżonka, ale
tylko przez 5 lat i tylko jeśli
popadnie w niedostatek. Tymczasem jeśli rozwód będzie z
winy obu stron, to alimenty
zapłaci tylko w przypadku
niedostatku były małżonek,
ale dożywotnio.
Na etapie składania pozwu
rozwodowego wiele osób,
które nie korzystają z pomocy
adwokata, skupia się na podkreślaniu twierdzeń, zamiast
na przedstawianiu dowo-

dów. Należy zaznaczyć, iż
same twierdzenia nie poparte dowodami nie zapewnią
wyroku z orzeczeniem winy
współmałżonka. Gołosłowne
twierdzenia nie mają żadnej
mocy dowodowej. Dowodem
na okoliczność bycia przez
małżonka alkoholikiem będzie
np. zaświadczenie o pobycie
małżonka na oddziale ośrodka odwykowego, zeznania
krewnych i znajomych, którzy
często widzieli nietrzeźwego
małżonka, wyrok za jazdę pod
wpływem alkoholu i inne.
W sądach strony działające samodzielnie bardzo często tracą czas na słuchanie
świadków, którzy nie potrafią powiedzieć nic na temat
przyczyn rozkładu pożycia
w małżeństwie. Tymczasem
każdy niepotrzebny świadek może wydłużyć proces o

CHALLENGER
Patrząc na oceny i recenzje nie
ja jeden dostrzegam kunszt
tego anime. Jednym słowem
– przytłaczająco pozytywne.
Pomijając już nawet krytyków,
mamy samego Hideo Kojimę,
który po obejrzeniu całego
serialu „na raz” dołączył się
do chóru fanów wychwalając
tę produkcję.
Tak więc szczerze zachęcam
wszystkich zaznajomionych
lub nie z Night City, którzy nie
mieli jeszcze okazji zapoznać
się z Edgerunnerem, aby jak
najszybciej to nadrobili. A ja
w tym czasie odświeżę sobie
znajomość z V i powalczę z
paroma ‘Sakami. No bo kto
jest za korpo, prawda?
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Gra, która nie jest tylko grą

kolejne kilka miesięcy. Poza
tym świadkowie, którzy nie
potwierdzą twierdzeń strony
podważają ich wiarygodność
i z reguły ich zeznania nie są
brane pod uwagę przez sąd.
Adwokat Adam Daraż, Kancelaria Adwokacka Adama
Daraża, ul. Chrobrego 12/4,
58-300 Wałbrzych, tel. 601
472 787 lub 74/846 11 08,
e-mail: kancelaria@daraz.pl

KUPON
Na jakie wzgórze położone na Pogórzu
Kaczawskim prowadzą te schody?

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

» Dalekobieżne wycieczki po Europie to jest dopiero wyzwanie

Rower jest OK

Rowerem po Europie (1)
Mimo, że było już w tym miejscu wcześniej o najpopularniejszych rowerowych trasach świata, to dziś zapraszamy na przegląd tras EuroVelo. W samej
tylko Europie wyznakowanych szlaków dedykowanych miłośnikom dwóch
kółek są niezmierzone kilometry.
EuroVelo (EV) jest największą
siecią tras rowerowych na naszym
kontynencie. Pozornie niewielka
liczba wyznakowanych 17 szlaków
dalekobieżnych składa się na aż
90 tysięcy kilometrów. To tylko te
główne, a przecież sieć rowerowych
tras wyznacza siatka bardzo wielu o
mniejszym, lokalnym znaczeniu.
Zastanawiacie się, ile potrzeba
byłoby lat na przejechanie choćby
tych głównych? Dla wielu w całości
będą nieosiągalne, a najbardziej za-

UWAGA

awansowanym podróżnikom pewnie
zajmą co najmniej kilkanaście lat.
Każdy jednak przyzna, że warto. W
samym podróżowaniu przecież nie
liczy się sam cel, a najważniejsze
jest czerpanie przyjemności z jazdy
rowerem i trwanie w chwili wielkiej
przygody.
Europejska Federacja Cyklistów,
która opiekuje się szlakami tworząc
jednolity system ich znakowania i
dbająca o przebieg w podobnym
standardzie, proponuje naprawdę

KONKURS

Mamy dla was pewną propozycję. Posłuchajcie uważnie. Jeśli czytacie
te słowa i macie na przykład wolne popołudnie, skuście się i weźcie
udział w naszej zabawie, by choćby przez chwilę zapomnieć o bożym
świecie. Jak zwykle proponujemy wypad do miłej knajpki, w której nie
zostawicie majątku, a gdzie zjecie dobrze i do syta. Mowa rzecz jasna
o świdnickiej Restauracji Kryształowa, w której dzięki nam za wybraną
potrawę z menu zapłacicie mniej niż wynika z karty dań. Jest tylko
jeden warunek. Trzeba znać odpowiedź na pytanie konkursowe. No to
jak, zachęceni? Przyjrzyjcie się zdjęciu obok. W jakim paśmie górskim
leżą Kolorowe Jeziorka?
Teraz kilka ważnych szczegółów. 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
(28 września) do piątku (30 września). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno
na wynos jak i zjecie na miejscu.

ciekawe rozwiązania na dalekobieżne wycieczki.
Szlak Wybrzeżem Atlantyku (EV 1)
to najdłuższa z propozycji mierząca
ponad 11 tys. km trasa z Portugalii
do Norwegii. Jej pokonanie wymaga kilkukrotnej przesiadki na prom.
Gwarantowane piękne fragmenty wybrzeży. Szlak nr 2 przebiega
przez Polskę. To Szlak Stolic, bo choć
oczywiście nie łączy wszystkich, to
na jego przebiegu znajduje się ich
najwięcej. Prowadzi z zachodnich

wybrzeży Irlandii w mieście Galway
do Moskwy. Po drodze mijając m.in.
Londyn, Berlin, Warszawę i Mińsk.
EV 3 prowadzi z Norweskiego Trondheim przez Oslo i Paryż łącząc kilka
innych szlaków do hiszpańskiego
miejsca światowych pielgrzymek –
Santiago de Compostela.
„Czwórka” przecina Europę dzieląc na cześć północną i południową. Start w Kijowie, meta we
francuskim Roscoff w Bretanii.
Europejska „piątka” prowadzi trasą

dawnych pielgrzymek z Londynu
do Rzymu łącząc ze sobą Brukselę
z Luksemburgiem, a szlak z Romy
przedłużony jest nad Adriatyk do
portowego Brindisi. Euro Velo nr
6 jest jedną z najpopularniejszych
tras tej sieci. Nie tylko łączy ze sobą
Ocean Atlantycki z Morzem Czarnym, ale również wielkie piękne
rzeki Europy – Dunaj, Ren i Loarę.
Jego znaki znajdziecie też w Budapeszcie, Bratysławie i Wiedniu.
Rowerowym szlakiem przez Europę oznaczonym numerem 7 traficie
ze stolicy zimna – Arktyki do stolicy
słońca – na Maltę. Aby nie przeżyć
szoku termicznego, trzeba pokonać
z krańców szlaku aż 7700 km. W
swoim przebiegu łączy stolicę Danii
z Berlinem, Pragą i Rzymem. Łączy
też ze sobą najbardziej wysunięte
na północ i południe części Włoch.
Tak prezentuje się przebieg pierwszej siódemki europejskich szlaków
rowerowych. Warto je sobie zapamiętać, a drugą część znajdziecie w
kolejnym numerze WieszCo.
Tomasz Czeleń

KUPON
W jakim paśmie górskim leżą Kolorowe
Jeziorka?

..............................................................
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Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Pietruszka czy
pasternak?
Należą do tej samej rodziny roślin selerowatych (Appiaceae). Są to rośliny
dwuletnie, które w pierwszym roku
wytwarzają przyziemną rozetę liści i
korzeń spichrzowy, natomiast w drugim roku wytwarzają łodygi kwiatostanowe.

Ciężarne muszą uważać

W korzeniu pietruszki można
znaleźć spore ilości wapnia,
fosforu czy magnezu oraz witaminy: A, C, E, B1. Na korzyść
pietruszki może też wpływać
prawie dwukrotnie niższa kaloryczność.

Korzeń pietruszki jest ceniony
także ze względu na zawarty w nim
olejek eteryczny. Olejek ten zawiera
m.in.: apigeninę, apiol i mirystycynę
oraz furanokumaryny. Apiol i mirystycyna mają właściwości dezynfekujące i moczopędne. Należy jednak
uważać, gdyż w większych dawkach
mirystycyna może powodować
halucynacje. W korzeniach pietruszki jest jej na tyle niewiele, że nie
osiągnie się efektu narkotycznego.

Pietruszka poprzez działanie moczopędne wpływa na
szybsze usuwanie toksyn z
organizmu
Druga substancja, apiol, była dawniej stosowana do leczenia zaburzeń
menstruacyjnych i wywoływała
miesięczne krwawienia. Kobiety w
ciąży powinny podchodzić do tej
substancji z ostrożnością, gdyż może
spowodować poronienie. Pietruszka
dzięki zawartości apigeniny, która
wykazała działanie przeciwzapalne
i antyoksydacyjne, jest polecana w

Fot. użyczone (https://pl.123rf.com/#ziskejte)

Z uwagi na przynależność do
tej samej rodziny, mogą być one
często ze sobą mylone, chociaż
już na etapie kwitnienia można zauważyć różnice. Pietruszka
kwitnie na biało, a pasternak
ma żółte kwiatostany. Obydwie
rośliny mają wszechstronne zastosowanie lecznicze. Niektóre z tych
właściwości są podobne. Spożycie
zarówno korzenia pietruszki, jak
i pasternaku ułatwia trawienie
poprzez zmniejszenie napięcia
mięśni gładkich jelit i zwiększenie
wydzielania soków żołądkowych.
Zawartość potasu w obu warzywach, wspomaga regulację
ciśnienia krwi. Potas jest także
niezbędny do właściwego funkcjonowania układu nerwowego.

diecie przy dnie moczanowej i przy
kamicy moczowej. Poprzez działanie moczopędne wpływa na szybsze usuwanie toksyn z organizmu.
Dowody na skuteczność działania
pietruszki w łagodzeniu objawów
schorzeń układu moczowego wynikają z wieloletniego jej stosowania.

Na spokojny sen

Pasternak natomiast cechuje się
mniejszą zawartością sodu i większą
zawartością błonnika niż pietruszka.
Surowcem zielarskim jest korzeń i
owoc pasternaku. Wytwarza się z
nich olejek, który zawiera flawonoidy, olejki eteryczne oraz podobnie
jak pietruszka furanokumaryny. Nie-

które z furanokumaryn mogą ulegać
fotoaktywacji, dzięki czemu wykorzystywane są w terapii chorób takich
jak łuszczyca i bielactwo. Ponadto z
uwagi na zawartość magnezu i witaminy B1 ma działanie uspokajające
i ułatwiające zasypianie.
Podsumowując, warto sięgać po
oba warzywa, aby na równi czerpać
z ich walorów smakowych i zdrowotnych. Zawsze można spróbować, czy
zamiana pietruszki na pasternak nam
odpowiada. Dodatkowo pasternak
jest rośliną tańszą niż pietruszka.
Marta Kowalska, Departament Jakości Bio Planet
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na www.gotujwstylueko.pl
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narażone są na promieniowanie.
Co do pielęgnacji w salonach kosmetycznych, przez
cały rok zalecane są zabiegi oczyszczające, takie jak
oczyszczanie wodorowe, które
nie dość że jest bardzo skutecznym zabiegiem pozbywającym się wolnych rodników
z powierzchni naszej skóry,
to jeszcze bezpiecznym dla
kobiet w ciąży.

» Nie tylko twarz narażona jest na zmienne warunki
atmosferyczne, ale też szyja i dekolt

Ważna nie tylko twarz, ale…
...szyja i dekolt również. Lato minęło, więc skóra ma wreszcie okazję zregenerować się po intensywnych kąpielach słonecznych. Zwłaszcza tych zagranicznych,
gdzie słońce potrafi nieźle przypiec.
Aby uchronić skórę przed
procesami wcześniejszego
starzenia spowodowanymi
opalaniem, warto zadbać
przede wszystkim o odpowiednie nawilżenie.
Wszelkie maski i kremy stosowane przed lustrem we
własnej łazience na pewno
pomogą delikatnej skórze
twarzy, szyi oraz dekoltu dojść
do siebie. I właśnie jeszcze raz
zaznaczę – twarzy, szyi i dekoltu! Panie zazwyczaj zapo-

minają o dwóch pozostałych
strefach, które również narażone są na zmienne warunki
atmosferyczne oraz wymagają
szczególnej pielęgnacji.
W moim salonie klientkom
zawsze polecam pełen zabieg
nie tylko na obszar twarzy, ale
też szyi i dekoltu. To właśnie te
strefy często zdradzają upływający czas, a są przez nas
eksponowane nie tylko w eleganckich kreacjach, również w
codziennych stylizacjach.

Kosmetyki wybierajmy z
kwasem hialuronowym, jego
cząsteczki wiążą bowiem
wodę, dzięki czemu skóra
pozostaje nawilżona. Jeśli
doszło do podrażnień po
opalaniu, warto, aby kosmetyk miał w sobie pantenol
czy aloes. Oczywiście przez
cały rok należy stosować
filtry przeciwsłoneczne. Tu
bardzo ważna uwaga. Pamiętajcie, że nawet osoby
pracujące przy komputerach

Kolejna rzecz to mezoterapia czyli wprowadzanie preparatów w głębsze warstwy
przy pomocy ultradźwięków
lub nakłuć. Zależnie od rodzaju zabiegu, wskazań i oczekiwanych efektów.
Wkrótce nadejdzie czas na
intensywne złuszczanie, stosowanie retinolu, czy mocnych peelingów chemicznych
– kwasów. Wszelkie problematyczne cery mają zielone
światło, jeśli chodzi o zabiegi,
których nie można stosować
w cieplejszej połowie roku,
gdy jesteśmy bardziej narażeni na promienie słoneczne.
Barbara Krause-Maniowska

» Przez cały rok zalecane są zabiegi, takie jak oczyszczanie wodorowe

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Przez cały rok zalecane są zabiegi oczyszczające, takie jak
choćby oczyszczanie
wodorowe
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Poziomo:
5 - długa mowa na jakiś temat, zwykle
utrzymana w podniosłym stylu
8 - osoba zajmująca się zawodowo
obliczaniem czegoś
12 - przemyślany plan działań w jakiejś
dziedzinie
14 - grupa osób działających wspólnie
w celu osiągnięcia własnych korzyści
15 - człowiek lubiący się włóczyć po
świecie
16 - postać zapalenia błon śluzowych
niektórych narządów
17 - potocznie nogi
Pionowo:
1 - środek zaradczy
2 - pogardliwie osoba leniwa, sprytnie
uchylająca się od obowiązków
3 - proces ukierunkowanych przemian
prowadzących ku stanowi coraz
doskonalszemu
4 - przywłaszczenie powierzonych
pieniędzy lub majątku
6 - metaforyczne zestawienie wyrazów
o przeciwstawnym znaczeniu
7 - strefa kuli ziemskiej zamieszkana
przez organizmy żywe
8 - ucieczka skądś lub rezygnacja z
jakichś ryzykownych działań
9 - mały, przenośny zbiornik na paliwo
10 - drogocenny kamień lub wyrób
jubilerski
11 - obszar jednolity pod względem
warunków środowiska oraz populacji
zwierząt i roślin
13 - gwałtowna kłótnia

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
3 - drobna, świecąca ozdoba –
błyskotka
6 - całość będąca połączeniem
różnorodnych elementów –
konglomerat
9 - palenie zwłok ludzkich jako
obrządek pogrzebowy – kremacja
10 - sport wyczynowy, turystyka wysokogórska polegające na
zdobywaniu szczytów górskich
- alpinizm
11 - część stroju liturgicznego
w formie pasa tkaniny zawieszanego na szyi – stuła
12 - uroczysty utwór wokalno-instrumentalny, złożony m.in. z
arii, duetów i chórów – kantata
16 - małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą – monogamia
17 - piaszczysta mielizna na
rzece – łacha
18 - roślina podobna do buraka, uprawiana na paszę i jako
warzywo – brukiew

Pionowo:
1 - tasiemki przyszyte do ubrania, służące do wiązania jego
części - troki
2 - zużyte papiery, książki, gazety, przeznaczone do powtórnej
przeróbki - makulatura
4 - sytuacja, w której nie można
przewidzieć, co się wydarzy ruletka
5 - zmiana układu składników
jakiejś całości lub jej całkowity
rozpad – dekompozycja
7 - urzędowa kontrola publikacji, oceniająca je politycznie lub
obyczajowo - cenzura
8 - zwitki papieru używane do
zakręcania loków – papiloty
13 - korzyści finansowe związane z zajmowaniem wysokiego
stanowiska - apanaże
14 - pomost ułatwiający rozładunek i załadunek pojazdów
– rampa
15 - pojemnik z podgrzewaną
wodą wmontowany w ladę
bufetową – bemar
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Fot. Alfred Frater

» Przed zawodnikami nauka gry pod presją, ale też i wielka
przygoda, bo wałbrzyszanie żyją koszykówką

Górnik na tapecie (część 3)
W ostatni weekend wystartował kolejny sezon Suzuki 1 Ligi. Przebudowany Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych po raz kolejny ma ambitne cele. Czy słusznie? Zadajemy ważne pytania dotyczące biało-niebieskich. Dziś ostatnie trzy!

Wcześniej zadaliśmy 7 istotnych pytań, dziś kolejne i
zarazem ostatnie kwestie
bierzemy „na tapetę”.
Czy kibice Górnika zapełnią halę podczas ligowych
spotkań?
W klubie podkreślają, że
bardzo istotne jest zbudowanie w Wałbrzychu społeczności wokół basketu,
lokalnych socios,

pełnomocnik ds. zarządu
podkreślał, że ewentualny
awans sportowy to jedynie
połowa sukcesu, bo na grę
na najwyższym szczeblu rozgrywkowym pozwoli jedynie
solidny i stabilny budżet. Ten
należy budować stopniowo,
kolektywnie, przy wsparciu
samorządu, lokalnych firm,
przedsiębiorców, ale

ze Śląskiem lub na mecz o
– powiedzmy – fotel lidera
tabeli, ale także w chłodne,
zimowe popołudnie, gdy do
miasta przyjadą np. Decka
Pelplin czy rezerwy Startu
Lublin.
Czy nowi koszykarze poradzą sobie z presją wyniku?

czątkiem meczu. Nowi zawodnicy Górnika wspominali, że
gra przed wałbrzyskimi kibicami to sama przyjemność, nawet gdy jako przedstawiciele
rywala byli obrażani z trybun.
Muszą jednak pamiętać o tym,
że ławka gospodarzy znajduje
się zaraz obok sektora naj-

nych głosów na temat swojej
pracy. W Wałbrzychu kibice
kochają walczaków, którzy
oddają serce na parkiecie
(przykładem jest Damian Durski), a wyjątkowo negatywnie
weryfikują tych, co na boisku
się oszczędzają. Większość

Nie od dziś wiadomo,
że oczekiwania pod Chełmcem w stosunku do koszykarzy są ogromne. Miasto od
2009 roku czeka na zespół
koszykarzy w ekstraklasie i
ten głód było widać podczas
ostatnich finałów, gdy hala
pękała w szwach, a biletów
zabrakło na długo przed po-

kibiców, którzy często komunikują się z koszykarzami
podczas meczu. Zwykle łączy
się to z gorącym dopingiem,
poklepywaniem po plecach,
obejmowaniem i uściskami,
ale nie zawsze jest miło. Wie
coś o tym trener Łukasz Grudniewski, który w ostatnim
sezonie usłyszał sporo krytycz-

dla tak wybuchowych fanów.
Przed zawodnikami nauka gry
pod presją, ale też i wielka
przygoda, bo wałbrzyszanie
żyją koszykówką i tę pasję
oraz energię przelewają na
graczy.
Czy Marcin Radomski
osiągnie najlepszy wynik w
trenerskiej karierze?

Trener Radomski wraca do
Wałbrzycha po trzech latach.
Z Górnikiem niespodziewanie
awansował do 1 ligi w 2018
roku, potem wprowadził beniaminka do play-off z ósmej
lokaty, co także uznano za
wynik ponad stan. Te osiągał
już wcześniej w Kłodzku.
W rozgr ywkach 2015/16
jego Nysa, także beniaminek
1 ligi, była również ósma,
meldując się w play-off. Po
przygodzie w Wałbrzychu
Radomski zaliczył dwa solidne lata w Krośnie (dwa razy
6. miejsce) oraz utrzymał na
zapleczu ekstraklasy klub z
Pelplina (kiepskie, 14. miejsce w sezonie 2021/22, ale
niski potencjał kadrowy). W
swojej karierze trenerskiej w
1 lidze nigdy nie pracował z
drużyną, którą „na papierze”
zaliczano do ścisłej czołówki.
W nadchodzącej kampanii to się zmieni. 41-letni
szkoleniowiec w znacznym
stopniu mógł zbudować w
Wałbrzychu autorski, oparty
na fizyczności zespół, stając
przed wielką, zawodową
szansą na zrobienie historycznego wyniku. Kibice w
Wałbrzychu bardzo liczą także na to, że gra ich ulubieńców będzie wreszcie miła dla
oka. W poprzednim sezonie
Górnicy rzadko dzielili się
piłką, często forsowali rzuty,
a dobre wyniki zawdzięczali bardziej walce o każdy
centymetr boiska i umiejętnościom indywidualnym
poszczególnych graczy, niż
przemyślanym założeniom
taktycznym. Wynikało to
również z częstej nieobecności trenera Grudniewskiego,
który dojeżdżał na treningi z
Wrocławia i nierzadko miał
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bardziej fanatycznych Górnika nie miała okazji grać w szkole z tą dla Górnika. W

którzy dorzucą się do klubowej kasy w postaci zakupu karnetów i dołączenia
do programu partnersko-lojalnościowego 1946x74
(szczegóły w mediach społecznościowych Górnika).
Wojciech Chodaniewicz,

także i kibiców. Wszyscy
muszą grać w tej samej drużynie, o czym wspominał
nawet Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Dlatego
też niezwykle ważne jest,
by fani zapełniali obiekt już
od pierwszej kolejki sezonu,
nie tylko na hitowe starcie

klubie wyciągnięto wnioski i
zrezygnowano z mobilnego
zarządzania drużyną. Marcin
Radomski będzie stacjonował pod Chełmcem i na co
dzień pracował z zespołem.
Ciekawi jesteśmy tego sezonu jak żadnego innego
dotychczas.
Dominik Hołda
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Akro w wersji makro
W Aqua-Zdroju po raz kolejny zagościła akrobatyka sportowa. W International Acro Cup Sudety udział wzięły zespoły z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i Włoch. Gospodarzem imprezy była
Szkoła Akrobatyki Sportowej Dziewiątka Wałbrzych, a my byliśmy patronem medialnym tego
wyjątkowego wydarzenia.

Fot. Dominik Hołda

» International Acro Cup Sudety, czyli
raj dla dzieci i młodzieży zakręconych
na punkcie rozciągania, szpagatów,
tańca i podnoszeń

International Acro Cup Sudety to trzydniowa impreza
dla dzieci i młodzieży (najstarsi uczestnicy mieli 18 lat),
zakręconych na punkcie rozciągania, szpagatów, tańca,
podnoszeń rodem z filmu
„Dirty Dancing” oraz szeroko
pojętej sztuki i artyzmu w
sporcie.

Zawodniczki i zawodnicy
prezentowali się przed rozbudowanym, kilkunastoosobowym
składem sędziowskim w krótkich programach artystycznych.
Podczas występów z głośników
roznosiły się przeróżne utwory,
od ścieżki dźwiękowej z filmu
„Pogromcy duchów” po „Daj
mi znać” w wykonaniu Sobla

i Michała Szczygła. Największe
wrażenie zrobił jednak song z
uroczystego otwarcia imprezy,
czyli upiorny „Marsz Imperialny” z „Gwiezdnych Wojen”,
przy którym wnoszono flagi
państwowe uczestników, a
biorący udział w zawodach
prezentowali się publiczności.
Zmagania otworzył Mazurek

Dąbrowskiego i Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha,
a pamiątkowe medale dla sędziów wręczali lokalni parlamentarzyści, m.in. senator
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.
Dużo ciepłych słów o Aqua-Zdroju wypowiedziała z kolei Agnieszka Rauk-Kubacka,
prezes Dolnośląskiego Związku Sportów Gimnastycznych
(DZSG). Na koniec turnieju na
uczestników czekały imponujące medale, statuetki i upominki
rzeczowe. Do tego wręczano
także olbrzymie słoneczniki, z
którymi po obiekcie w popłochu uwijał się Tomasz Wepa
z „Dziewiątki”. To właśnie on
oraz Tomasz Poros, jego bliski
współpracownik i zarazem
wiceprezes DZSG, byli głównymi organizatorami turnieju.

Zawody w Aqua-Zdroju połączono z Jarmarkiem Sudeckim, który rozstawiono przed
obiektem. Stragany kusiły piwem kraftowym oraz lokalnymi
wyrobami, choćby miodami i
serami. Młodzież mogła przekąsić watę cukrową, napić się
koktajlu lub bubble tea albo,
nieco klasyczniej, skonsumować
pajdę ze smalcem. Krajobrazu
dopełniały foodtrucki, gdzie
sam miałem okazję skosztować buły z wołowiną, pomóc
niemieckiemu rodzicowi zamówić burgera oraz wysłuchać
pasjonującej opowieści taty
jednej z zawodniczek, który z
wielką radością wspiera córkę
w jej pasji. Prezydent Szełemej
natomiast promował jak mógł
Wałbrzych, wspominając, że to
wciąż miasto do odkrycia.

Górniczy media day

W ciągu trzech dni miasto
odkrywali zawodnicy m.in.
z czeskich Pragi i Havirova,
włoskiej Mantovy, niemieckiej Hoyerswerdy, Zielonej
Góry, Nowej Soli, Rudy Śląskiej, Inowrocławia, Piekar
Śląskich, Mikołowa, Krakowa,
Starych Babic, Dzierżoniowa,
Wrocławia i Świdnicy. A co
z wynikami? Kto wygrał? To
nie ma większego znaczenia.
Zwyciężyła dobra zabawa,
zdrowe współzawodnictwo i
nawiązywanie przyjaźni. Warto dodać, że SAS „Dziewiątka”
wciąż zaprasza dzieciaki na
treningi w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju.
Więcej informacji pod nr tel:
732 293 028.
Dominik Hołda

» Koszykarze Górnika zaprezentowali
się w nowych strojach

Zespół pojawił się w Aqua-Zdroju
w komplecie, prezentując nowe,
białe trykoty. Nasi koszykarze będą
także występować w niebieskich
strojach oraz – tu nowość – w czarnych, przeznaczonych na specjalne
okazje. Na spodenkach pojawi się
logo naszej redakcji, ponieważ wciąż
wspieramy drużynę jako patron
medialny. Po raz pierwszy od lat
na koszulkach ujrzymy natomiast
nazwiska zawodników.
Podczas spotkania Mateusz Zborowski, media marketing manager

Górnika, potwierdził ambicje klubu,
czyli sięgnięcie po mistrzostwo
Suzuki 1 Ligi. Po sezonie regularnym władze biało-niebieskich
będą celować z kolei w najlepszą
czwórkę. Zborowski ogłosił również
powstanie przy klubie Rady Biznesu,
odpowiedzialnej za pozyskiwanie
sponsorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku klubu.
Trener Marcin Radomski stwierdził, że czekają nas najciekawsze
rozgrywki od lat. - Suzuki 1 Liga
dawno nie była tak mocna. Myślę,

że każdy się ze mną zgodzi. Bardzo
mocne będą Kotwica Kołobrzeg,
Hydrotruck Radom i Dziki Warszawa, ale od tego poziomu nie będą
odbiegać WKK Wrocław, SKS Starogard Gdański i AZS Politechnika
Opolska. Po raz pierwszy od dawna
jest co najmniej kilka ekip, które
bardziej lub mniej oficjalnie zgłaszają się do walki o awans. Do tej
pory rynek zawodników był bardzo
ograniczony. Możliwość zatrudnienia obcokrajowca przez klub może
zmienić jego oblicze i wywindować

Fot. Dominik Hołda

Koszykarski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych zaprosił lokalnych dziennikarzy na specjalne spotkanie. Pojawiła się okazja
do zadania pytań zawodnikom, którzy zaprezentowali się w nowych
strojach.

go do roli faworyta – podsumowuje
nowy-stary trener Górnika, który po
3 sezonach powrócił do prowadzenia biało-niebieskich.

W pierwszym domowym meczu
nasi zmierzą się 1 października w
Aqua-Zdroju z Miastem Szkła Krosno.
Dominik Hołda
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