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Wielu macha ręką na
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że to pijak
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Czy wiesz, że…

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

„Baśniowy Wałbrzych” to
pierwszy wydany po wojnie
zbiór podań i legend o Wałbrzychu i okolicach?
Legendy nawiązują do
wątków zawartych w monografii Ziemi Wałbrzyskiej
W. Reimana z 1925 roku.
Autorami są wałbrzyszanie: Danuta Orska, Lilianna
Wiercińska-Gronuś i Tomasz
Pluta. Stworzyli opowieści
o tym, skąd się wziął u nas
węgiel, dlaczego warto nocą
udać się nad Pełcznicę, jaki
wpływ na powstanie miasta
miała woda, a także o miejscach do dziś istniejących,
choćby o Zamku Książ czy
Nowym Dworze. Czyta się
je jednym tchem, ozdobione są pięknymi ilustracjami
Barbary Malinowskiej. Fantazja, wartka akcja i bogaty
język narracji sprawiają, że
przemawiają one nie tylko
do wyobraźni najmłodszych,
ale i starsi czytają je z przyjemnością.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

Czytaj str. 13

Tylko u nas 32 strony!

Właśnie po to jesteśmy

Macie dość czytania wszędzie o tym samym? Konferencje ważniaków w garniturach, komunikaty prasowe wklejane kropka
w kropkę, wypadki drogowe. I tak w kółko. Ile można o tym
nadawać? My idziemy pod prąd. Wymyślamy autorskie tematy,
bo jesteśmy kreatywni. Zależy nam na jakości i na tym, by ktoś
kto weźmie do ręki naszą gazetę powiedział „o, super, że o tym
napisali”.
Nie jest sztuką wyciąć i
wkleić coś, co napisał jakiś
rzecznik prasowy lub wysłała

agencja PR. Robota na kilka
sekund i po sprawie. My tak
nie postępujemy, ponieważ

mamy szacunek do czytelników. Wiemy, że oczekujecie
czegoś więcej. Czegoś innego,

kreatywnego, świeżego. I my
wam to dajemy. No przynajmniej staramy się, ale po

mailach, które otrzymujemy,
wynika, że podoba wam się
to, co robimy w WieszCo.
Jeśli piszecie „tak trzymać”,
to my zamierzamy trzymać
taki poziom. Nie wyobrażamy sobie bowiem wyciąć
jakąś informację prasową i
„wrzucić” do gazety bezrefleksyjnie, podpisując ją jeszcze imieniem i nazwiskiem
lub inicjałem dziennikarza.
No na litość boską, przecież
to jawna kpina z czytelników.
Takie rzeczy to nie u nas. U
nas znajdziecie całkiem inne
artykuły. Poruszamy ciekawą
tematykę, szukając interesujących rozmówców i godnych naśladowania postaw
oraz wydarzeń, obok których
nie sposób przejść obojętnie.
Dajemy wam publicystykę na najwyższym pozio-

mie. Jeśli chcecie nas czymś
zainteresować, po prostu
do nas napiszcie. Na adres:
redakcja@wieszco.pl.
Tymczasem dziś ponownie
proponujemy wam autorskie
wydanie naszego dwutygodnika, w którym znajdziecie
wiele ciekawych artykułów,
których próżno szukać gdzie
indziej. Wersję papierową
gazety znajdziecie w jednym z
500 punktów kolportażu rozsianych na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Możecie
też ściągnąć każde wydanie
na swoje urządzenia mobilne
w wersji PDF. Wystarczy odwiedzić adres www.wieszco.
pl i po jednym kliknięciu, za
darmo możecie zaczytywać
się w naszym oryginalnym
dwutygodniku.
Redakcja
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Zapomniane cmentarze
„Nikt nie umiera na Ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają”. Przed nami uroczystość Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych, dlatego sentencję tę przytoczyliśmy nieprzypadkowo. Aby
przypomnieć o zmarłych, którym nikt już znicza nie zapali, o których zapomniano z powodu upływu czasu, zawieruchy wojennej,
czy splotu przeróżnych okoliczności losu. Zapraszamy w podróż po
dawnych miejscach pochówku w Wałbrzychu.

REKLAMA

przeorał cmentarz. Ruszyła
budowa osiedla domków,
przeznaczonych dla pracowników dawnego Trans Mleczu.
Szczątki walały się gęsto i
bardzo długo po okolicy, dopiero awantura w prasie RFN
wymusiła pozbieranie kości,
które następnie umieszczono w wielkich drewnianych
skrzyniach i wywieziono do
Niemiec. (…) Wchodząc na
ulicę Kwiatową (osiedle) cała
lewa strona alei stoi na dawnym cmentarzu, jeszcze w
latach 90., mieszkańcy na
ogródkach wykopywali trumny. Budowa osiedla przeczyła
absolutnie wszystkim standardom prawnym, standardom
higieny, a przede wszystkim

standardom moralnym, no ale
niestety tak to w PRL było”.
Z cmentarzem tym związana
jest pewna historia. Po śmierci
księżnej Daisy (29.06.1943)
pochowano ją w Mauzoleum,
w rodowej krypcie Hochbergów. Wkrótce po uroczystościach pogrzebowych do Mauzoleum zaczęli przybywać różni
ludzie, niekoniecznie chcący
oddać zmarłej cześć. Miały
miejsce próby dostania się do
sarkofagu, prawdopodobnie
z powodu krążącej plotki, że
Daisy pochowano z perłowym
naszyjnikiem o ponad 60-metrowej długości. Służba Hochbergów pracująca w zamku
postanowiła przenieść trumnę
z ciałem księżnej w pobliże

Mauzoleum. Nowe miejsce
pochówku szybko przestało
być tajemnicą, ponieważ zamkowy ogrodnik przyozdobił je

kwiatami, co mocno rzucało
się w oczy. Wówczas, jeszcze w czasie trwania wojny,
w porozumieniu z zarządem
dóbr Księcia Pszczyńskiego (z
siedzibą przy ul. Zamkowej),
za zgodą Jackela, ówczesnego
pastora kościoła protestanckiego na Szczawienku, szczątki
księżnej przeniesiono właśnie
na ten opisywany cmentarz
ewangelicki. Czy w czasie jego
likwidacji prochy Daisy pomieszane ze szczątkami innych
zmarłych wywieziono do Niemiec czy może przeniesiono je
na inny cmentarz? Tego się już
zapewne nigdy nie dowiemy.
Na planach z lat 30. zaznaczony jest cmentarz ewangelicki przy ul. Głównej na Piaskowej Górze. W północnym
narożniku nekropolii stała kaplica, którą zdobiło malowidło
Martina Sternagla. Po wojnie
dawny cmentarz przekształcono w park, w północnej jego
części wybudowano miejski
szalet (pod koniec lat 80. był
już nieczynny). W latach 90.
wykorzystując budynek po
dawnym szalecie wybudowano restaurację (obecnie
pizzeria). Na terenie parku
znajdują się dwie rzeźby. To
„Sen o morzu” Zofii Pociłowskiej i „Gest natury” Ryszarda
Wojciechowskiego).

Kirkut natomiast przy ul. 1
Maja, znajdujący się za obecną
Galerią Victoria, był pierwszym wałbrzyskim cmentarzem
żydowskim. Założono go w
1862 roku na działce o powierzchni 1/2 morgi zakupionej przez gminę żydowską. W
1868 roku wybudowano dom
przedpogrzebowy. W 1903
roku założono nowy cmentarz żydowski przy ul. Moniuszki, a teren starego zajęty
został przez kopalnię Maria.

Szczątki walały się
bardzo długo po okolicy, dopiero awantura w prasie RFN
wymusiła pozbieranie
kości, które następnie umieszczono w
wielkich drewnianych
skrzyniach i wywieziono do Niemiec
Nie udało się ustalić, kiedy
zniknęły ostatnie ślady tej nekropolii. Na pewno widnieje
jeszcze na planie z 1942 roku.
Inne zapomniane cmentarze w Wałbrzychu mieściły się
na Białym Kamieniu, Sobięcinie, Podgórzu, Poniatowie i
Starym Zdroju. Pewnie kiedyś
o nich opowiemy.
Piotr Frąszczak
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Fot. użyczone (zbiory Marii Lipińskiej)

» Dawny cmentarz ewangelicki przy ul. Głównej na
Piaskowej Górze (obecnie park) sprzed 1945 roku

Cmentarz ewangelicki na
Szczawienku znajdował się
przy świątyni protestanckiej.
Na jego terenie stała kaplica
grobowa, a przed główną
aleją – spiżowy pomnik Chrystusa. Obecnie cmentarz nie
istnieje – w jego miejscu jest
zabudowa ul. Kwiatowej i
ulica Charlesa de Gaulle’a.
Na stronie www.polska-org.pl
jest wstrząsająca relacja z jego
zniszczenia. „Cmentarz zlikwidowano na przełomie lat 60.
i 70., likwidacja polegała na
usunięciu nagrobków oraz
innych, trwałych i widocznych
oznak miejsca pochówku,
jednak nie przeprowadzono
ekshumacji. W 1984 roku wjechał ciężki sprzęt i dosłownie
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Dziesięć lemurów na 10-lecie
Od tego tygodnia w wałbrzyskiej Palmiarni mieszka już dziesięć
tych sympatycznych zwierzątek. Wszystkie przyjechały z zoo w
Czechach.

Od tego tygodnia rodzina
wałbrzyskich lemurów składa się z 10 osobników. Z tej
okazji Palmiarnia w Wałbrzychu ogłosiła konkurs. Juliano, Tytus i Olaf, to pierwsze
lemury, które przybyły z zoo

Dvůr Králové w Czechach do
wałbrzyskiej palmiarni. Ale
kolejne siedem lemurów jeszcze nie mają swojego imienia.
Pomóżcie i wymyślcie imię dla
jednego z nich. W komentarzu
pod postem na Facebooku na

profilu palmiarni napiszcie
krótki wiersz, który będzie zawierał propozycję imienia dla
lemura. Nagrodzona zostanie
najciekawsza lub najbardziej
kreatywna rymowanka. Nagrodą jest pluszowy lemur
oraz podwójna wejściówka
do palmiarni. Na odpowiedzi
organizatorzy czekają do 31
października.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Dokładnie 30 października
minie 10 lat, od kiedy gmina
Wałbrzych kupiła palmiarnię
od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa i od
początku oddała w zarządzanie spółce Zamek Książ.
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Były sobie miliardy euro?
Do niedawna wydawało nam się, że bardziej prawdopodobne jest wstąpienie
Donalda Tuska w szeregi Prawa i Sprawiedliwości lub wygrana jakiejś irańskiej
tenisistki z Igą Świątek podczas WTA Finals, niż wstrzymanie przez UE funduszy dla Polski. Cholera, tymczasem to rzeczywiście może się wydarzyć. Bez jaj,
jeszcze trochę i naprawdę w to uwierzymy. I co jeśli Bruksela niczym surowa
matka ograniczy swojemu niepokornemu dziecięciu „kieszonkowe”?

Nie będzie nowych jeansów,
wychodnego do kina i hamburgera
z colą. A tak na poważnie, jeśli UE
dotrzyma słowa i wstrzyma strumień funduszy płynący nad Wisłę,
to nieźle dostaniemy po d*pie.
Wszyscy. Ci w rządzie mówiący
jeszcze chwilę temu z głupkowatymi
uśmieszkami na twarzach, że Polska
otrzyma pieniądze na realizację
Krajowego Planu Odbudowy. Ci
w opozycji, wczoraj drący japy na
całego, żeby wstrzymać wypłaty
unijnych pieniędzy, bo u nas słabo
jest z praworządnością, a dziś płaczący rzewnymi łzami, że bez tych
miliardów euro polska gospodarka
sobie nie poradzi. I także ci zwykli
ludzie, mieszkający w regionach,

które nie dostaną złamanego centa
na obiecane inwestycje.
Jeszcze kilka tygodni temu spór
o polskie sądy był mniej więcej
tak interesujący jak mecze naszej
piłkarskiej ekstraklasy, kolejny odcinek serialu „Na dobre i na złe” lub
rozmowa w TVP Kultura o stanie
fińskiego dramatu w kontekście
wpływów szwedzkich. Normalnie
bomba! W końcu jednak temat braku
pieniędzy dla Polski z UE ma swój
prime time, bo żarty się skończyły.
Bruksela może zablokować wszystkie
fundusze, no chyba, że PiS naprawi
sądownictwo. W którym pogrzebał
tu i ówdzie Zbigniew Ziobro. Taki
minister, możecie go nawet kojarzyć.
Jeśli nie, to żaden skandal, nawet je-

steśmy w stanie to zrozumieć. Który
to minister może nawet i ma jakieś
swoje atuty, ale przyznacie, raczej się
z nimi nie obnosi. Ziobrze zamarzyło
się być szeryfem niczym John Wayne,
a stał się zawadiaką jak jeden z braci
Daltonów. I to ten najmniejszy.
Mimo to premier Mateusz Morawiecki jakiś czas temu zgodził się na
wypełnienie warunków zasugerowanych przez Komisję Europejską, a
koniecznych, byśmy mogli otrzymać
furę pieniędzy. Chodziło głównie o
wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Otóż
jednym z zapisów była likwidacja
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a także m.in. przywrócenie
do pracy sędziów odsuniętych przez

tę izbę po uprzednim umożliwieniu
im ponownego rozpoznania ich
spraw przez niezależny sąd oraz
zagwarantowanie (tym wypieprzonym sędziom) możliwości zadawania
pytań tzw. prejudycjalnych. Dla nas
to słowo jest tak samo niezrozumiałe
jak to, że znany aktor o imieniu Jerzy
wsiadł za kółko po wypiciu wina i
potrącił motocyklistę, bo spieszył się
w Krakowie na spotkanie poświęcone zmarłemu niedawno koledze. Też
zresztą aktorowi. No ale spokojnie,
sprawdziliśmy to trudne słowo, chodzi o możliwość zadawania wstępnych pytań do TSUE o interpretację
prawa unijnego.
Dla porządku musimy przypomnieć jeszcze, że choć Izbę Dyscy-

Fot. użyczone (Palmiarnia w Wałbrzychu)
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plinarną Sądu Najwyższego w końcu
zlikwidowano i zastąpiono jakimś
innym tworem, to jednak nie zostały
spełnione pozostałe warunki. I dopóki nie zostaną, Bruksela podobno
nie zamierza płacić. Uwierzcie, nie
chodzi o pieniądze, jakie możecie
wygrać w teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Nawet nie idzie o kasę do
zgarnięcia w „Milionerach”. Środki,
jakie należą się Polsce w ramach KPO
to 24 mld euro samych dotacji i aż 12
mld euro pożyczek na wzmocnienie
gospodarki po pandemii. Powiecie, są inne fundusze: strukturalne,
spójności, czy rolnicze, o których
gdy mówił premier Morawiecki, o
dziwo nawet nos mu nie rósł jak
Pinokiowi. Tyle tylko, że Bruksela
może wstrzymać wypłatę ponad 75
mld euro także z polityki spójności
obowiązującej na lata 2021-2027.
Za chwilę możemy być świadkami
większego festiwalu żenady (albo już
jesteśmy) niż te dawniej znienawidzone przeglądy piosenki żołnierskiej
lub radzieckiej, w Kołobrzegu lub
Zielonej Górze. Bo rządzący zaczną
zrzucać winę na opozycję i odwrotnie. Wydaje się (poprawcie nas, jeśli
się mylimy), że w gabinetach polityków różnych opcji słów typu rozsądek, odpowiedzialność, roztropność,
pragmatyzm, czy racjonalizm pod
żadnym pozorem nie wolno używać.
Lub znajdują się na tajnej liście wyrazów zabronionych jak kiedyś dzieła
Galileusza, Kanta czy Monteskiusza
widniały na indeksie ksiąg zakazanych Kościoła katolickiego.
W normalnych okolicznościach
w tym miejscu powinien paść nieśmiertelny frazes. Coś w stylu jak
nie wiadomo o co chodzi, to chodzi
o pieniądze. Ale znacie nas i wiecie,
że lubimy iść pod prąd, gdy w twarz
wieje nam jakiś huragan Eunice
lub cyklon Georgina. Co począć?
Najwyższy czas zrobić coś iście szalonego. I wbrew temu, co podpowiada
zdrowy rozsądek, wmawia trener
personalny i dowiedzieliście się od
coacha wciskającego kit podczas
warsztatów z interaktywnego rozwoju, rozsiądźcie się leniwie na kanapie,
zamówcie hamburgery, wyjmijcie
z lodówki zawczasu włożone do
schłodzenia browarki i włączcie ulubiony serial na Netflixie. W końcu nie
tylko miliardami euro człowiek żyje,
ale... fajnie byłoby wiedzieć, że się
je dostanie.
Tomasz Piasecki
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na świecie, rowerowy plac zabaw
przeznaczony do zbiorowej rekreacji,
zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych jak i seniorów. Jest to specjalnie
przygotowany niewielki tor asfaltowy
łączący jazdę rowerem i wszechstronny
trening. Zbudowany jest z zakrętów
i muld. Samo użytkowanie toru jest
ciche i przyjazne dla otoczenia, co
nie będzie generowało osiedlowych
konfliktów sąsiedzkich. Jest to obiekt
stanowiący idealne połączenie bezpiecznej zabawy na każdym poziomie
zaawansowania, jazdy na rowerze i
przebywania na świeżym powietrzu.

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

» Mieszkańcy wybrali cztery projekty do realizacji w ramach WBO 2022

Cztery projekty do roboty
Wałbrzyski Budżet Obywatelski 2023 rozstrzygnięty. Decyzją mieszkańców
Wałbrzycha dofinansowane zostaną cztery projekty.

Najwięcej głosów zdobył projekt
„Muzyczny Skwer” na Piaskowej Górze. Drugie miejsce zajął „Rowerowy
Plac Zabaw” na Podzamczu. Miejsce
trzecie wywalczyły „Dzielnice z sercem”, a czwarte przypadło w udziale
projektowi „Skatepark dla młodzieży”.
Muzyczny Skwer – 1196 głosów,
koszt nieco ponad 1 mln zł. Projekt

obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równolegle do
ul. Piętnastolecia. Skwer, a na nim
niewielki plac zabaw, znajduje się w
sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych,
otoczony jest ulicami: Wyszyńskiego
i Piętnastolecia, w sąsiedztwie ul.
Grota Roweckiego. Skwer łączy nową
część Piaskowej Góry ze starą częścią

dzielnicy. Zmianę klimatu skweru na
muzyczny konsultowano pod kątem
edukacyjno-artystycznym z mieszkańcami i pracownikami WOK-u. A
pod względem architektonicznym
z ZS nr 5 w Wałbrzychu, ZDiKUM
oraz wałbrzyskimi NGO. Odnowienie
skweru i nadanie muzycznego charakteru podkreśli jego wielofunkcyj-

ność i ogólnodostępność. Muzyczne
urządzenia zachęcą do korzystania
z nich i do odkrywania talentów.
Rowerowy plac zabaw dla małych i
dużych, młodzieży i dorosłych – 1154
głosy, koszt 865,5 tys. zł. Ma powstać
na Podzamczu – ul. Hetmańska/Basztowa. Pumptrack to innowacyjny,
zdobywający niezwykłą popularność

Muzyczne urządzenia zamontowane na świeżym
powietrzu zachęcą do korzystania z nich i do odkrywania talentów
Dzielnice z sercem – 541 głosów,
koszt 944,8 tys. zł. Autorzy wytypowali 30 miejsc do umieszczenia defibrylatorów w każdej dzielnicy miasta.
Każde urządzenie będzie montowane
na budynku należącym do własności
gminy Wałbrzych lub w jego wnętrzu.
Skatepark dla młodzieży – 533
głosy, koszt 751 tys. zł. Rosnąca popularność tego typu sportów (jazda
na deskorolce, hulajnodze BMX czy
wyczynowa jazda na rolkach) wymusiły pomysł zbudowania toru na
Podzamczu. Skatepark to bezpieczne
miejsce, z którego będą mogli korzystać wszyscy.
SCB
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Witamy zielony transport
Świdnica i Świebodzice zakupią łącznie czternaście autobusów
z napędem elektrycznym oraz czternaście stacjonarnych stacji
ładowania typu plug-in. Wygląda na to, że zielony transport na
całego wkracza do powiatu świdnickiego.
dofinansowanie w łącznej
kwocie prawie 56 mln zł (w
tym w formie dotacji prawie
49 mln zł) oraz w formie pożyczki o niskim oprocentowaniu (blisko 7 mln zł).

- Dzisiaj w formule uroczystej podpisujemy sześć umów
z gminami dolnośląskimi subregionu wałbrzyskiego. Jest
to ważny dzień, podnosimy
jakość transportu zbiorowego

w naszych miastach, poprawiamy jakość komunikacji
zbiorowej – podkreślał poseł
Ireneusz Zyska.
Oprócz zakupu autobusów gminy planują szkolenia

kierowców i naukę obsługi
pojazdów. Kupione autobusy będą niskopodłogowe,
dostosowane do przewozu
osób z niepełnosprawnościami. - Inwestycje przyniosą nie
tylko ważny wymiar społeczny i gospodarczy, ale także
korzyści ekologiczne. Gminy
zmniejszą emisję dwutlenku węgla, ograniczą emisję
tlenków azotu oraz pyłów
o średnicy mniejszej niż 10
mikrometrów – informuje
rzecznik UM Świdnica, Magdalena Dzwonkowska.
Przejdźmy do konkretów.
Świdnica zakupi dwanaście
autobusów z napędem elektrycznym oraz tyle samo stacjonarnych stacji ładowania
typu plug-in, na co otrzyma
dotację w kwocie ponad 23,7
mln zł, a także pożyczkę w
kwocie prawie 7 mln zł. Łączna wartość projektu to ponad
37,7 mln zł. W ramach umowy podpisanej przez burmistrza Świebodzic Pawła Ozgę,
gmina kupi dwa elektryczne
autobusy. Są to nowoczesne,
ekologiczne pojazdy, niskopodłogowe, dostępne dla osób z
niepełnosprawnościami. Koszt
inwestycji to ponad 5,5 mln zł,
a otrzymana dotacja wynosi
ponad 3,3 mln zł. W ramach
projektu planowane jest rów-

nież wybudowanie dwóch
stacji ładowania typu plug-in o łącznej mocy 180 kW.
Stacje powstaną w siedzibie
Spółki ZGK Świebodzice oraz
na terenie pętli autobusowej
przy ul. Długiej.

Sześć gmin z naszego regionu zakupi
łącznie 24 zeroemisyjne autobusy elektryczne
Wszystko to w ramach
projektu „Zielony transport
publiczny”, mającego na celu
uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć
polegających na obniżeniu
wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. W
programie charakterystyczne jest to, że wsparcie jest
udzielane zgodnie z ideą
zrównoważonego rozwoju, jednak ze szczególnym
uwzględnieniem miast niedużych, mających wprawdzie
spory potencjał społeczny i
gospodarczy, ale borykających się z licznymi barierami
rozwojowymi. Świdnica i
Świebodzice wpisują się w
tę charakterystykę idealnie.
KaR

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 (UM Świebodzice)

» Świdnica i Świebodzice stawiają na zielony transport

Sześć gmin z naszego regionu zakupi łącznie 24 zeroemisyjne autobusy elektryczne.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przekaże na ten cel
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Fundacja Ronalda McDonalda Polska
otrzymała tytuł „Strzegomskiego ambasadora sportu i promocji zdrowia”
w uznaniu zasług za realizację profilaktycznych badań skierowanych do
najmłodszych mieszkańców gminy i
promocję zdrowego stylu życia.

Strzegomska fabryka firmy
Aryzta stała się numerem
jeden w kategorii pieczywa
hamburgerowego spośród
wszystkich europejskich
piekarni tej grupy

Doczekaliśmy się otwarcia nowej linii produkcyjnej w zakładzie Aryzta na terenie Podstrefy Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Zapytacie i co z tego? Już tłumaczymy.
Inwestycja powiększyła strzegomską fabrykę Aryzta o ponad 9 tys.
m kw. i zapewniła nowe miejsca
pracy. Generalnym wykonawcą
projektu była Takenaka Europe
Poland Branch.
Dla przypomnienia, firma w Strzegomiu powstała jeszcze w 2013
roku i z powodzeniem ciągle rozwija
ofertę produktową w takich katego-

riach jak pieczywo hamburgerowe,
wrapy, croissanty czy bułeczki śniadaniowe. Nowa instalacja będzie
wypiekać kilkadziesiąt tysięcy bułek
na godzinę – od formowania ciasta
po pakowanie. Wliczając tę inwestycję, piekarnia będzie posiadała
już cztery linie produkcyjne.
Strzegomska fabryka stała się tym
samym numerem jeden w kategorii

pieczywa hamburgerowego spośród
wszystkich europejskich piekarni tej
grupy. Dla przypomnienia, Aryzta
Polska posiada także zakłady w Grodzisku Mazowieckim i Michałowie-Reginowie. Jesienią 2020 r. w Grodzisku również została uruchomiona
nowa linia, produkująca różne typy
pieczywa m.in. dla największych sieci
sklepów czy sieci restauracji QSR.

W trakcie uroczystości władze
Strzegomia wręczyły dwa istotne w
mieście wyróżnienia. Firma Aryzta
Polska Sp. z o.o. otrzymała tytuł
„Strzegomskiego ambasadora kultury
i sportu” w uznaniu zasług w rozpowszechnianiu i popularyzacji kultury i
sportu na terenie Ziemi Strzegomskiej
oraz za promocję zdrowego stylu
życia wśród dzieci i młodzieży. Z kolei

Warto nadmienić, że od wmurowania kamienia węgielnego minął
nieco ponad rok. To iście ekspresowe
tempo. - Chciałbym podziękować
firmie za liczne inicjatywy oraz działania na rzecz społeczności Strzegomia. Dzięki współpracy z Fundacją
Ronalda McDonalda najmłodsi strzegomianie mogli skorzystać z bezpłatnych badań USG, których celem była
profilaktyka i wczesna diagnostyka
chorób onkologicznych wśród dzieci.
W 2018 r. został zainicjowany „Półmaraton Aryzta Strzegom”. Firma
doskonale współpracuje także ze
strzegomskimi szkołami, realizując
wiele ważnych inicjatyw. Dlatego
mam nadzieję, że w przyszłości
współpraca ta będzie się równie
prężnie rozwijać – mówi burmistrz
Strzegomia, Zbigniew Suchyta.
KaR
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Fot. użyczone (UM Strzegom)

» Inwestycja powiększyła strzegomską fabrykę
Aryzta o ponad 9 tys. m kw.

Fot. (red)

» - Defibrylatorów AED za wiele u nas nie ma, więc pomyśleliśmy dlaczego ich nie
kupić – mówią pomysłodawcy projektu „Wałbrzych – dzielnice z sercem”

Nie bójcie się pomagać
Projekt „Wałbrzych – dzielnice z sercem” zgłoszony do budżetu obywatelskiego od razu zwrócił naszą uwagę. Ze względu na oryginalny pomysł, rozmach i ogólnomiejski charakter.
Gdy okazało się, że w głosowaniu został wybrany do realizacji, postanowiliśmy o nim porozmawiać. Choć ojcem chrzestnym przedsięwzięcia jest Arkadiusz Chlebda, członek zarządu
koszykarskiego Górnika, gdzie idea zakiełkowała, to na spytki
wzięliśmy dwóch innych pomysłodawców – Mateusza Rosiaka i
Marcina Urycha. Trzecim jest Piotr Rychlik.
Udzielaliście kiedykolwiek komuś pomocy?
Mateusz Rosiak: - Tak.
Marcin Urych: - Mnie to się
jeszcze nie zdarzyło
A ty Mateusz myślisz, że
uratowałeś komuś życie?
MR: - (Dłuższa chwila zastanowienia) Trudno powiedzieć,
ale mam nadzieję, że przyczyniłem się do wyzdrowienia
człowieka, któremu pomogłem.
Trudno jest zdobyć się
na to, by udzielić komuś
pomocy?
MR: - To jest odruch. Przede
wszystkim nie wolno się bać.
O strachu zaraz porozmawiamy, ale wyobraźmy
sobie taką sytuację. Idziemy
ulicą i widzimy człowieka
leżącego na chodniku. Jak
powinniśmy się zachować?
MR: - Po pierwsze trzeba podejść do takiej osoby i sprawdzić podstawowe
funkcje życiowe, najpierw
próbując nawiązać podstawowy kontakt. Powinniśmy
spróbować dowiedzieć się,
co się stało. Jeśli taka osoba
nie odpowiada powinniśmy
sprawdzić, czy oddycha i czy
ma puls, a najlepiej zrobić to
na nadgarstku lub na szyi.
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Załóżmy, że człowiek nie
reaguje, ale żyje? Co trzeba
zrobić dalej?
MU: - Ważna jest sama
pozycja ułożenia ciała, bo nie
wiemy, co się stało. Być może
człowiek spadł z wysokości i
doznał urazu kręgosłupa. Należy wtedy taką osobę ułożyć
na prawym boku. Nie muszę
chyba dodawać, że koniecznie musimy wezwać pomoc
dzwoniąc na numer alarmowy
112. Trzeba też sprawdzić
drożność dróg oddechowych.
Po prostu otworzyć usta i
zobaczyć, czy ta osoba nie
zadławiła się językiem.
Tak powinno być, ale
myślicie, że to co teraz
wybrzmiało, jest normą w
Wałbrzychu, w Świdnicy, w
całej Polsce?
MR: - Powinno tak być,
ale uważam, że tak nie jest.
Niestety. Z moich obserwacji
wynika, że ludzie nie są gotowi udzielać pomocy.
MU: - Wynika to też z braku
świadomości i słabej edukacji.
Może powodem jest też strach,
o czym wcześniej mówiliśmy.
Właśnie. Być może wielu ludzi, przed udzieleniem
pierwszej pomocy, paraliżuje

strach, że zrobią poszkodowanemu krzywdę?
MR: - To po pierwsze, ale
wielu też macha ręką na człowieka leżącego na chodniku
uważając, że to pewnie pijak.
A tak nie można. Zresztą strach
nie powinien być usprawiedliwieniem naszej bierności.
MU: - Dlatego już dzieci
w podstawówce powinny
dowiadywać się, jak pomóc
drugiemu człowiekowi. Edukacja, edukacja i jeszcze raz
edukacja. Osoba świadoma
jak ma postępować nie zrobi
krzywdy udzielając pomocy.
A może jest tak, że niektórzy nie chcą pomóc, ponieważ brakuje im empatii?
MR: - To też jest powód.
MU: - Podzielę się może trochę innym przykładem, ale
pokazującym podejście niektórych ludzi. Kilkanaście
dni temu zauważyłem samego kilkulatka idącego ulicą
z telefonem. Była godzina
21:30. Minęło go kilka osób
i wyobraź sobie, że nikt nie
zainteresował się tym, że maluch bez opieki spaceruje po
zmroku. Wziąłem chłopca za
rękę, zapytałem o adres, ale
nie potrafił mi wskazać, gdzie

mieszka. Powiedział tylko, że
wyszedł z domu, gdy mama
spała. Zadzwoniłem więc na
policję, a mundurowi już szybko ustalili, gdzie mieszka i
zaprowadzili go do domu.
Wygląda na to, że niechętnie pomagamy ludziom, których zdrowie, a
nawet życie jest zagrożone?
MU: - Gdy na ulicach zachęcaliśmy ludzi do oddawania
głosu na nasz projekt w budżecie obywatelskim, wielu
odpowiadało, że „mnie to
nie dotyczy”. I teraz uwaga,
mówili tak głównie ludzie w
wieku 50+, czyli ci, którzy
za chwilę mogą potrzebować
takiej pomocy. Oby nie, ale
nigdy nic wie wiadomo.
Co byście powiedzieli tym
mówiącym „nie udzielam
pierwszej pomocy, bo nie
potrafię”?
MR: - Zaprosilibyśmy na
kurs, bo jednym z elementów
naszego projektu „Wałbrzych –
dzielnice z sercem” jest nauka
udzielania pierwszej pomocy,
czyli po pierwsze edukacja.
Ale wy zamierzacie pomagać i uczyć jak to robić.
Wymyśliliście, żeby w wielu
miejscach Wałbrzycha poja-

wiły się defibrylatory AED.
Skąd taki pomysł?
MR: - Idea zakiełkowała w
koszykarskim Górniku. Arkadiusz Chlebda jako człowiek
basketu bywa w wielu halach
w całej Europie, gdzie widział
podobne urządzenia. Gdy zaczęliśmy zgłębiać temat, okazało się, że w przestrzeni publicznej Wałbrzycha brakuje podobnego sprzętu. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy białą plamą
na tle województwa, ale…
MU: - ...za wiele defibrylatorów AED u nas nie ma.
Dlatego zaproponowaliśmy
spotkanie z władzami miasta, a
także służbami mundurowymi.
I to właśnie policjanci i strażacy
pomogli wskazać nam miejsca,
gdzie takie urządzenia mogłyby
się pojawić. Pierwotnie myśleliśmy o skrzyżowaniach, ale
zostali poinstruowani, żeby skupić się na miejscach, gdzie są
największe skupiska miejskie.
I tak zrodził się pomysł,
by defibrylatory zamontować w każdej dzielnicy
Wałbrzycha?
MR: - Dokładnie tak, będą
w każdej dzielnicy. Wytypowaliśmy 30 miejsc. Urządzenia pojawią się choćby w
Aqua-Zdroju, siedzibie straży
miejskiej, w Starej Kopalni,
Hali Wałbrzyskich Mistrzów,
niedaleko Palmiarni, na Podzamczu przy bazarze, na Piaskowej Górze przy zegarze,
na dworcu Wałbrzych Miasto,
przy Zakładzie Aktywizacji
Zawodowej Victoria na Sobięcinie i tak moglibyśmy jeszcze
przez chwilę wymieniać.
MU: - Co ważne, mówimy o
defibrylatorach wewnętrznych
i zewnętrznych.
Myślicie, że przechodzień,
który boi się sprawdzić, czy
osoba leżąca na chodniku
oddycha, pobiegnie po defibrylator i go użyje?
MR: - Dlatego drugim elementem projektu są szkolenia,
a kolejnym zakup fantomów,
na których ludzie będą uczyć się
udzielania pierwszej pomocy.
MU: - W pierwszej fazie
chcielibyśmy przeszkolić dzieci
i młodzież z wałbrzyskich klubów sportowych. To da około
1,5 tys. osób na wstępie.
Potem będą szkolone kolejne
grupy. Zamierzamy zrobić
trzy festyny na terenie Starej
Kopalni, podczas których będziemy oswajać wszystkich z
urządzeniami i uczyć udzielania pierwszej pomocy. To mają
być spotkania dla trzech grup:
dzieci i młodzieży, rodzin oraz
seniorów. Jeśli osoba młoda
oswoi się z defibrylatorem,
to starsi przestaną się go bać.

Projekt „Wałbrzych –
dzielnice z sercem” znalazł
się wśród tych, które będą
realizowane w ramach WBO
2022. Zaskoczeni?
MU: - Może to zabrzmi
nieskromnie, ale liczyliśmy,
że ludzie zagłosują na nas,
co w efekcie się zdarzyło. Od
początku mieliśmy sygnały, że
to świetny pomysł. Przy okazji
pojawiły się obawy, że skoro
to tak dobre, to może ludzie
nie oddadzą głosu, mówiąc
„oni i tak wygrają, po co im
jeszcze mój głos”.
MR: - Uważam, że to pierwszy w historii wałbrzyskiego
budżetu obywatelskiego projekt naprawdę ogólnomiejski,
bo dotyczy każdej dzielnicy
miasta. Liczymy, że urządzenia
już w przyszłym roku pojawią
się na ulicach i w budynkach
użyteczności publicznej.
Ludzie będą potrafili posługiwać się defibrylatorami?
MR: - To tak naprawdę
nic trudnego. Po włączeniu
urządzenia, głos poprowadzi
każdego, co ma robić. Nie
wolno się tylko bać. Są dwie
elektrody, które należy przyczepić do człowieka, według
rysunku, który będzie dołączony. Jedną przytwierdza się w
okolicach prawego obojczyka,
drugi podpina się w okolicach
lewej linii żeber. Defibrylator podpowie, czy elektrody
dobrze są podpięte. Później
poinformuje, żeby odsunąć się
od pacjenta, żeby nie porazić
nikogo prądem. Obsługa jest
bardzo intuicyjna. Defibrylator
podpowie, ile należy wykonać
ucisków klatki piersiowej, ile
wykonać dmuchnięć.
Dlaczego montaż defibrylatorów i powszechny
do nich dostęp to wręcz
sprawa życia i śmierci?
MR: - W przypadku osoby
leżącej na ulicy najważniejszy
jest czas. Jeśli zareagujemy
w ciągu pierwszych 4 minut,
jesteśmy w stanie takiego
człowieka uratować w 90
procentach. Potem każda minuta w dół i szanse na ratunek
spadają o kilkanaście procent.
Po 10 minutach od chwili gdy
człowiek z jakiegoś powodu
osunie się na ulicę, może już
nie być kogo ratować.
MU: - Urządzenie za 10 tys.
zł wiszące gdzieś na ścianie
może komuś uratować życie.
W was jest wielka wiara,
że tak będzie?
MR: - Nie chcielibyśmy, żeby
te defibrylatory były kiedykolwiek użyte, ale tak, bardzo
wierzymy, że się przydadzą.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Wygrał „zielony barszcz”
To ten wywar przygotowany przez Krystiana Majerskiego, szefa kuchni
schroniska Harcówka w Wałbrzychu, otrzymał najwięcej głosów publiczności podczas 19 Dolnośląskiego Festiwalu Zupy w Jedlinie-Zdroju.

wana przez Karczmę Rycerską
Zamku Grodno. Przypomnijmy,
że 19. Dolnośląski Festiwal
Zupy w Jedlinie-Zdroju odbył

się 28 sierpnia w Parku Zdrojowym. O tytuł najsmaczniej
zupy rywalizowały wtedy potrawy przygotowane przez 9

podmiotów. Decyzją jury wygrała „Kwaśnica na żeberkach”
przygotowana przez restaurację Arcy Jedlinka. Na drugim
miejscu znalazła się „Grochowa
wojskowa” prosto z Poligonu
Smaków. Trzecie miejsce zajął
„Barszcz ukraiński” ugotowany przez gości z Ukrainy z
pensjonatu Warszawianka w
Jedlinie-Zdroju.

Ten e-BOK warto mieć
Często jest tak, że nie chcecie zakładać kolejnych kont na różnych
platformach sprzedażowych, bo to trzeba podawać dane i pamiętać hasło oraz login. W przypadku elektronicznego Biura Obsługi
Klienta MZB w Wałbrzychu wręcz będziemy was namawiać do założenia własnego profilu. Są z tego same korzyści.

REKLAMA

klienta z pracownikiem, co ma
wiele plusów. Nie ukrywajmy,
chodzi też o to – jak mawiali
bohaterowie kultowego filmu
Stanisława Barei – żeby plusy
nie przesłoniły minusów. Zapewniamy i dajemy uroczyste
słowo, tych ostatnich w tym
przypadku nie ma.
Z platformy e-BOK uruchomionej w Miejskim Zarządzie
Budynków w Wałbrzychu
mogą korzystać wszyscy. Zarówno właściciele mieszkań
we wspólnotach mieszkaniowych, najemcy mieszkań komunalnych oraz ci z
lokali użytkowych. Łatwo
ją znaleźć. Wystarczy wejść

na stronę internetową spółki, wpisując adres www.
mzbwalbrzych.pl. W prawym, górnym rogu znajdziecie zakładkę. Klikając
w ikonkę zostaniecie poproszeni o założenie konta.
Tak, musicie wymyślić hasło
i login, ale jakieś zabezpieczenia muszą przecież być.
Jeśli przez to przebrniecie,
potem spotkają was same
korzyści. Bo e-BOK na razie
daje możliwość podglądu danych dotyczących lokalu oraz
użytkownika lokalu. Chcecie
sprawdzić szczegóły umowy
oraz tytuł prawny, nie ma
problemu. A może interesują

was opłaty miesięczne i metraż? Proszę bardzo. Możecie
też podejrzeć historię dokonanych wpłat oraz sprawdzić
aktualne saldo należności.
W niedalekiej przyszłości
będzie można na platformie
umieszczać także dane dotyczące odczytu wodomierzy
i deklaracji związanych z
ilością osób zamieszkujących
lokal. Już dziś e-BOK daje
możliwość e-głosowania nad
uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Dzięki założeniu
konta zyskacie dostęp do
wyników głosowania oraz
do informacji o podjętych
uchwałach.
Celem wprowadzenia e-BOK jest zautomatyzowanie
podstawowych czynności
związanych z eksploatacją lokali. Nie musicie pojawiać się
w siedzibie MZB na przykład
w celu poznania salda rozliczeń, ponieważ możecie je na
bieżąco sprawdzić na elektronicznej platformie. – Stawiamy na kompleksową obsługę
klienta, zarówno właścicieli
lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych, jak i
najemców lokali gminnych.
Tak więc e-BOK daje bieżący
dostęp do wszystkich spraw
mieszkaniowych. Lokatorzy

mogą dzięki temu na bieżąco
śledzić sprawy eksploatacyjne
oraz należności, a my jako zarządca możemy sprawniej komunikować się w podstawowych kwestiach związanych
z eksploatacją – mówi prezes spółki Kacper Nogajczyk.
Płatności on-line

Chcecie sprawdzić
szczegóły umowy
oraz tytuł prawny – nie
ma problemu, a może
interesują was opłaty
miesięczne i metraż –
proszę bardzo
Aktualnie trwają prace nad
uruchomieniem jeszcze jednej,
bardzo ważnej funkcji – komunikatora. Ma on działać
podobnie jak messenger. Dzięki niemu klienci skontaktują
się w czasie rzeczywistym z
właściwym działem lub Biurem Obsługi Klienta. System
rozpozna, w jakiej sprawie
chcecie porozmawiać bez
wychodzenia z domu. I tak na
przykład zgłoszenia dotyczące
zadłużeń będą od razu kierowane do działu windykacji,
a te związane z awariami do
pogotowia technicznego.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

szczegóły umowy oraz tytułu prawnego lokalu
dane dotyczące lokalu m.in. powierzchnia oraz
udział w nieruchomości wspólnej
miary i opłaty miesięczne (opisane składniki opłat i
sposób ich naliczania)
wyciąg z konta (historia naliczeń i dokonanych
płatności)
aktualne saldo należności

WAŁBRZYCH

jeszcze na chwilę do tego
wrócić. Doświadczenia zebrane podczas covidowych
czasów pokazują, że wiele
czynności może odbywać się
bez bezpośredniego kontaktu

SCB

Co sprawdzicie w e-BOK?

» Zapewniamy – konto na platformie e-BOK MZB
naprawdę warto sobie założyć. To nic nie kosztuje

Nie chcielibyśmy wciąż
przypominać okresu pandemii, gdy zamknięci w domu
niczego nie mogliście załatwić osobiście w urzędzie,
ale w tym przypadku musimy

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

JEDLINA-ZDRÓJ

Głosowanie internetowe
tr wało miesiąc. Tylko kilka
głosów mniej uzyskała „Zamkowa Micha Rybna” przygoto-
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Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Kamyki szczególnie urokliwie prezentują się jesienią

GŁUSZYCA

Jesień idzie przez park
A dokładniej przez tereny leśne w Głuszycy. Korzystając z pięknej pogody nie
musicie daleko wyjeżdżać i wydawać dużo pieniędzy, żeby nacieszyć wzrok
pięknymi widokami. Pod nosem macie miejsca, które warto odwiedzić, zwłaszcza o tej porze roku. A, że pisząc te słowa mamy piękne słońce za oknami, to
tak nas naszło, żeby was zaprosić na jesienne wędrowanie.
Niesamowite wybarwienia liści na
drzewach i krzewach, ich szelest, gdy
się po nich stąpa, a może również
świadomość tego, że przy odrobinie
szczęścia traficie na „zagłębie” pełne

grzybów – to wszystko powoduje,
że aż chce się wychodzić jesienią z
domów.
Warto wybrać się na spacer do
nieczynnego kamieniołomu melafiru

Kamyki w Głuszycy Górnej. Auto
najlepiej zostawić już w okolicy stacji
PKP Głuszyca Górna i powędrować
w górę do miejsca, które swoim
pięknem przypomina Morskie Oko w

JEDLINA-ZDRÓJ

Tatrach. Kamyki to wyrobisko zalane
wodą, otoczone skalnymi ścianami,
które stanowią zbocza masywu Ostoja w Górach Suchych i porośnięte
bujną roślinnością. Nic dziwnego,

że Kamyki budzą zachwyt o każdej
porze roku. W czasie mroźnych
zim na zboczach Ostoi tworzą się
lodospady, przyciągające amatorów
wspinaczek. Poza Tatrami i Karkonoszami to najlepsze miejsce w Polsce
do uprawiania wspinaczki lodowej.
To także ulubione miejsce lokalnych
wędkarzy. Widok z tzw. górnej półki
pozwala na podziwianie szerokiej
panoramy, m.in. na Góry Sowie.
Jeśli chcecie kontynuować wycieczkę, której motywem przewodnim będzie woda, a dodatkowo
chcielibyście poznać nieco historii,
warto wybrać się w okolice Doliny
Marcowej i odkryć malowniczo położone głuszyckie stawy. Miejsce to
świadczy o dawnej historii miejscowego włókiennictwa. Stawy powstały jako zapasowe zbiorniki wodne
dla pobliskich zakładów. Obecnie
to urokliwe miejsce, zachęcające do
rodzinnych wędrówek, wędkowania i podziwiania przyrody. Stawy
w jesiennych barwach wyglądają
szczególnie pięknie.
Tak więc proponujemy 8-kilometrową wędrówkę wzdłuż oznaczonej
ścieżki historyczno-przyrodniczej
Szlakiem Riese „Kompleks Soboń”.
Samochód możecie zostawić na
parkingu przy ul. Leśnej. Ścieżka
powstała we współpracy gminy
Głuszyca z Fundacją Szlakiem Riese i
Nadleśnictwem Wałbrzych. Wędrując
obok stawów i dalej traktem, odkryjecie wiele tajemnic oraz poznacie
ciekawostki przyrodnicze Parku Krajobrazowego Gór Sowich, na którego
terenie znajduje się szlak. Namówieni na jesienne wędrowanie?
Red

» Chór Smolec Cantans w pełnej krasie

Oglądajcie i słuchajcie

Najpierw to, co najistotniejsze, bo wspomnieliśmy
o wystawach, ale nie napisaliśmy o jakich artystów
chodzi. Od najbliższej soboty
w Jedlinie-Zdroju będziecie
mogli bezpłatnie obejrzeć
dwie wystawy. W kościele
przy ul. Jana Pawła II prace
wrocławskiej artystki Agaty
Korzeniowskiej, a w galerii
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy placu Zdrojowym
linoryty autorstwa Antoniny
Urbanowicz.

A teraz wszystko po kolei, żebyście dokładnie mogli
sobie zaplanować nadchodzącą sobotę. Bo właśnie 29
października zaplanowano
w mieście dwa wernisaże.
Chyba nie musimy nikogo
przekonywać, że warto na
nich być. Punktualnie o godz.
16:00 warto pojawić się we
wspomnianym kościele, gdzie
nie tylko obejrzycie obrazy,
ale usłyszycie też chór Smolec Cantans, obchodzący w
przyszłym roku dziesięciolecie

swojego istnienia. – Wernisaż
Agaty Korzeniowskiej zorganizowany jest w szczególnym
miejscu, dlatego chór przygotował kanony i ostinata.
Są to krótkie formy muzyczne
charakterystyczne dla śpiewu
ekumenicznego. Będzie to nawiązanie zarówno do miejsca
jak i do malarstwa artystki
– zachęca Wiesław Zalas,
dyrektor Centrum Kultury i
Turystyki w Jedlinie-Zdroju.
Agata Korzeniowska, której
prace będziecie mogli podzi-

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Macie plany na najbliższą sobotę, 29 października?
Jeśli nie, to najpierw zapraszamy do jedlińskiego
centrum kultury, a później do miejscowej biblioteki.
Na wernisaże dwóch ciekawych wystaw. W tak zwanym międzyczasie możecie też posłuchać chóru Smolec Cantans. Niby mała gmina, a tyle dzieje się w niej
kulturalnie.

wiać w kościele, przelewa
na płótna swoją tęsknotę za
przestrzenią, powietrzem,
wolnością i wiatrem. Charakteryzuje ją pewien stopień
abstrakcyjności, a jedynym
elementem wskazującym na
pejzaż jest linia horyzontu. Nasyceni konkretną formą i gamą
kolorystyczną obrazów Korze-

niowskiej warto, byście szybko
przemieścili się do miejskiej
biblioteki, gdzie tego samego
dnia o godz. 17:30 rozpocznie
się wernisaż prac Antoniny
Urbanowicz. Co ciekawe, dyrygentki chóru... Smolec Cantans. Artystka zajmuje się m.in.
linorytem, a serię stworzonych
przez siebie prac zatytułowała

„Światy zastane”. Wy te światy
będziecie mogli odkryć.
Wstęp na oba wernisaże
jest bezpłatny, za oglądanie
wystaw w późniejszym terminie też nie będziecie musieli
płacić. A o godzinach otwarcia
dowiecie się więcej ze strony
www.ckjedlina.pl
Red
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BOGUSZÓW-GORCE

Fot. ilustracyjne (KMP Wałbrzych)

Podejrzany o pedofilię za kratkami
72-letni mieszkaniec Gorc został tymczasowo aresztowany. Jest on podejrzewany o dopuszczenie się czynów pedofilskich wobec nastoletniej sąsiadki.

Mężczyzna dotychczas cieszył się dobrą opinią. Jak ustalili śledczy, starszy mężczyzna
miał dopuścić się czynów pedofilskich w latach 2019-2022
wobec małoletniej (dziś 12-let-

niej) dziewczynki z sąsiedztwa.
72-latek został tymczasowo
aresztowany na dwa miesiące.
Prokurator przedstawił mu
dwa zarzuty dotyczące czynów
pedofilskich. Pierwszy to czyn o

charakterze pedofilskim wobec
obecnie 12-letniej dziewczynki,
a drugi dotyczy prezentowania
tej samej osobie treści pornograficznych. Mężczyzna został
przesłuchany i nie przyznał się

do winy. Przesłuchana w obecności biegłych psychiatrów
została również nastolatka.
Obecnie prokuratura będzie zasięgać opinii biegłych, między
innymi z zakresu psychiatrii.

Mężczyźnie za czyn pedofilski, którego miał się dopuścić, grozi od 2 do 12 lat
pozbawienia wolności, a za

Fot. użyczone (MCK/T. Tracewski)

» Te zawody nie są dla anielskich
biegaczy, bo jest ciężko jak diabli

MIEROSZÓW

Gdzie diabeł nie może…

...tam biegacza pośle. Zaprawionego w podbiegach, a właściwie w podejściach
o sporym nachyleniu. Potrafiącego pokonać dziesiątki kilometrów w trudnych
warunkach, gdzie przewyższenia sięgają nawet 4500 m. To Diabelskie Koło Gór
Suchych, wydarzenie, dla którego chyba nie można było wymyślić lepszej nazwy.

Trasa została tak stworzona, aby
idealnie pasowały do niej wszelkie
piekielne określenia. W zależności
od wyboru kategorii, na biegaczy

czeka jedna z trzech tras. Dźwięcznie nazwanych diablikiem (22 km),
diabołem (44 km) i czortem 66
km. W których przewyższenia to

odpowiednio 1500, 3000 i 4500 m.
Godnie, prawda?!
II edycja Diabelskiego Koła Gór
Suchych, którą zaplanowano 6

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Czesi zachwyceni
naszym zdrojem

listopada, rozgrywana zostanie
(zresztą podobnie jak pierwsza) na
pętli, dlatego nikogo nie powinno
dziwić, że w nazwie pojawia się

obu krajów podczas warsztatów kulinarnych prowadzonych przez kucharzy z Polski
i Czech. Wielu było chętnych
łaknących informacji o historii
obu miast. Nie zapomniano też o najmłodszych. Ci
mieli swoją strefę zabaw z
animatorem. Mogli obejrzeć
występy kuglarzy, zobaczyć

Red

» Z gośćmi z Czech na wieży widokowej

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Dobra, oficjalną informację
mamy z głowy. Czas na szczegóły.
Szczawno współorganizowało wszystko z czeskim
uzdrowiskiem Jańskie Łaźnie.
Podczas samego festynu nie
brakowało atrakcji. Przede
wszystkim można było zajadać się specjałami kuchni

SCB

słowo „koło”. A, że trasa jest niezwykle wymagająca, wiadomo też
już skąd wziął się pierwszy człon.
Na śmiałków czeka 9 szczytów,
m.in. Bukowiec, Waligóra, Kopica
czy Garbatka. Warto tylko wspomnieć, że start i metę usytuowano
w malowniczym Sokołowsku na wysokości 578 m, a najwyższy punkt
na trasie to Waligóra (934 m). Macie
jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, a
chcecie się sprawdzić, nie czekajcie
i zapisujcie się na stronie www.ultimasport.pl. Tam także znajdziecie
szczegółowy regulamin zawodów.
Wpisowe kosztuje odpowiednio:
czort – 100 zł, diaboł – 80 zł i diablik
– 60 zł. Zapisywać będzie nożna się
również w dniu zawodów, ale wówczas wpisowe w każdym przypadku
wzrośnie o 20 zł. Mieszkańcy gminy
Mieroszów mogą liczyć na zniżkę,
aż 50-procentową.
Biura zawodów szukajcie w oranżerii Sanatorium Biały Orzeł w Sokołowsku przy ul. Parkowa 5, a czynne
będzie już od godz. 22:00, 5 listopada. Na trasie najpierw pojawią się
śmiałkowie na najdłuższym dystansie 66 km. Wystartują punktualnie
o północy z 5 na 6 listopada. Nad
ranem w niedzielę pójdą lub jak kto
woli pobiegną pozostali. Diabołki o
5:00, a diabliki o 10:00.

Nie mogło być inaczej! Goście zza naszej południowej
granicy odwiedzili najważniejsze miejsca Szczawna-Zdroju. Pijalnię wód, teatr oraz wieżę widokową. Ich
przyjazd do uzdrowiska nie był przypadkowy. Była to rewizyta związana z pewnym projektem.
Żeby być precyzyjnym musimy wspomnieć, że goście
przyjechali na festyn, podsumowujący mikroprojekt „Czar
czesko-polskiego lecznictwa
uzdrowiskowego”. Jak się
pewnie domyślacie współfinansowany z zewnętrznych
środków, a dokładniej z Funduszu Euroregionu Glacensis.

prezentowanie nieletniej treści
pornograficznych kara 3 lat
więzienia.

rozmaite sztuczki z żonglerką
na czele oraz pobawić się bańkami mydlanymi. Wystawiono
również spektakl teatralny
nawiązujący do bohaterów
czeskich bajek. Jak festyn, to
musiały być koncerty i… oczy-

wiście były. Wystąpiły zespoły
z Czech i Polski.
Goście musieli też zaliczyć
obowiązkowe punkty na
szczawieńskiej mapie atrakcji: pijalnię wód, teatr i nową
atrakcję, czyli wieżę widoko-

wą na Wzgórzu Gedymina.
Samorządowcy ze Szczawna
i Jańskich Łaźni jednogłośnie
zapowiedzieli, że to jeszcze nie
koniec ich współpracy. Czekamy, co też jeszcze wymyślą.
Red
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Fot. użyczone (Monika Ożóg)

» Strażacy (i nie tylko) ćwiczyli zwalczanie skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach

POWIAT ŚWIDNICKI

Żeby wiedzieć, jak gasić
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy zorganizowała
ćwiczenia powiatowe jednostek ochrony przeciwpożarowej przy współudziale
policji, pracowników miejscowego aresztu śledczego, pogotowia ratunkowego, Nadleśnictwa Świdnica oraz strażników miejskich.
Miejscem zaawansowanych ćwiczeń był obszar

leśny o powierzchni około
1120 ha znajdujący się przy

miejscowości Złoty Las.
Dużym utrudnieniem była

MARCINOWICE

Jak kraść, to
z rozmachem

zróżnicowana wysokość
terenu.

Przed jednostkami
ochrony przeciwpożaro-

Fot. użyczone (KPP Świdnica)

Na pewno nie można mu odmówić kreatywności. Dlaczego?
Przemalował ciągnik na kolor
niebieski, a poza tym dokonał
jeszcze kilku innych przeróbek,
takich jak zamontowanie nowych błotników i reflektorów.
Przeszukano też miejsce zamieszkania 33-latka. Zabezpieczono
dwa inne pojazdy, w któr ych
posiadanie wszedł w wyniku przestępstwa. Co ciekawe, ich wła-

KaR

» Sprawca przemalował ukradziony ciągnik
na niebiesko i myślał, że... nic się nie wyda

Z takiego założenia wyszedł 33-latek zatrzymany przez funkcjonariuszy z posterunku policji w Marcinowicach w powiecie
świdnickim. Podejrzany jest o kradzież…
traktora.
Jeszcze pod koniec kwietnia
tego roku, w wyniku kradzieży
z włamaniem, z terenu jednej z
posesji w gminie Marcinowice
skradziony został ciągnik rolniczy.
Funkcjonariusze z tamtejszego
posterunku rozpoczęli czynności
mające na celu ustalenie sprawcy tego przestępstwa. Po kilku
miesiącach udało się... Wybrano
się do sąsiedniego powiatu i zatrzymano tam pewnego 33-latka.

wej postawiono upozorowane, nieznane zadania oraz wyzwania, takie
jak: miejsce pożaru, jego
nasilenie i rozmiary, drogi, kierunki i szybkość
rozprzestrzeniania się
pożaru, ukształtowanie i
zagospodarowanie przestrzenne terenu mogące
stanowić naturalną przeszkodę dla rozszerzania
się pożaru i umożliwiające
organizację akcji gaśniczej, możliwość poboru
wody dla potrzeb gaśniczych, a nawet udzielenie
pomocy pr zypadkowym
osobom.
Po c o t o w s z y s t k o ? Celem głównym ćwiczeń
było sprawdzenie stopnia
przygotowania sił i środków z terenu powiatu
świdnickiego do zwalczania skutków zdarzeń
długotrwałych i o dużych
rozmiarach powstałych
w wyniku pożarów lasów. A także doskonalenie
sprawności jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej
i ochotniczych straży pożarnych do prowadzenia
działań podczas gaszenia
pożaru obszarów leśnych,
jak i sprawdzenie skuteczności alarmowania,
wyposażenia i działania
wytypowanych jednostek
z terenu powiatu świdnickiego – tłumaczy asp.
Paweł Szydłowski.

ściciel nie był jeszcze świadomy,
że zostały skradzione. Mężczyzna
przywłaszczył sobie bowiem Fiata
125p oraz motocykl marki SHL.
Szacunkowa wartość skradzionych
pojazdów to ponad 40 tys. zł.
Podczas sprawdzania mieszkania
należącego do mężczyzny, funk-

cjonariusze ujawnili ponadto susz
roślinny spakowany w kartony, słoiki i papierowe worki. Właściciel z
rozbrajającą szczerością oświadczył,
że jest to marihuana, którą osobiście
uprawiał na nieużytku blisko swoich
zabudowań. Zabezpieczony susz
technik kryminalistyki poddał ba-

daniom potwierdzając, że jest to...
marihuana. Łącznie zabezpieczono
ponad 3,6 kg tego narkotyku. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już
zarzuty w tej sprawie. Grozi mu
kara nawet do 15 lat pozbawienia
wolności.
KaR

Szaleni maszyniści i nie tylko
Lubisz się bać? Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej
może zapewnić właśnie tobie dreszczyk emocji...

Szaleni maszyniści, nawiedzone lokomotywy, tajemnicze wydarzenia – jak co roku
w ostatnią październikową sobotę Muzeum
Kolejnictwa proponuje inną niż zwykle formę spotkania z zabytkami. Z subtelną nutką
strachu i dreszczyku emocji. Ta cała otoczka

ma przybliżyć nieznane na co dzień oblicze
dawnej techniki.
- Jako wyjątkowe tło użyjemy opowieści
Stefana Grabińskiego. Jego pełne tajemnic i
napięcia opowieści, w których pojawiają się
szaleni maszyniści, nawiedzone lokomotywy,

tajemniczy podróżnicy czy też niewyjaśnione
wydarzenia, mają być przedstawione wraz
z naszymi eksponatami w niepowtarzalnej
atmosferze dawnej parowozowni. Mamy
nadzieję, że wspólnie przeżyjemy przygodę
nocy grozy i pozostawi to niezatarte wspomnienia – zachęcają organizatorzy.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział
w wydarzeniu tylko pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność. Zwiedzanie
z dreszczykiem rozpocznie się w sobotę,
KaR
29 października o godz. 18:00.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

» Tegoroczni laureaci plebiscytu Świdnickie Gryfy

ŚWIDNICA

Ściskając w ręku gryfa
Nie uwierzycie, ale uroczysta gala, która odbyła się nie tak dawno, była
podsumowaniem 18 (sic!) edycji plebiscytu Świdnickie Gryfy. Pewnie o nim
słyszeliście, jeśli nie, to wspomnimy tylko, że jest to prestiżowa nagroda
wręczana przedsiębiorcom z regionu.
ne wyróżnienia – tytuły „Nestorów
Biznesu Lokalnego”. Otrzymali je

Maria Liga – prowadząca sklep z
galanterią skórzaną, Tadeusz Badura

– prezes zarządu ZUP Badura sp. z
o.o., firmy zajmującej się produkcją

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Prezydent miasta oraz przewodniczący rady miejskiej wręczyli specjal-
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skomplikowanych konstrukcji stalowych i maszyn, Stanisław Dobrowolski – prowadzący firmę transportową
TransBud, Ireneusz Prokopowicz –
prowadzący sklep z odzieżą ARI, oraz
Stanisław Wądołowski – prowadzący
firmę transportową EuroTrans.
W tym roku statuetkę za sudecki
produkt regionalny otrzymała firma
NuuBag Sp. z o.o. ze Strzegomia.
Firmą roku ogłoszono Cloos Polska
Sp. z o.o. ze Świdnicy. W kategorii
zdrowie i uroda równych sobie nie
miała świdnicka firma Lumaki Studio.
Dobre smaki zawsze rozbudzają naszą ciekawość. Tym razem wygrała
Piekarnia Żarnowiec ze Świdnicy.
Nagrodą specjalną „Wybitna osobowość” przyznawaną przez prezydent miasta Świdnicy Beatę Moskal-Słaniewską, uhonorowano dr Filipa
Kubiaczyka, ordynatora Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala
Latawiec w Świdnicy. Laureatami
nagrody specjalnej przyznanej przez
prezydent miasta dla organizacji
pozarządowej została zaś Fundacja
Ładne Historie ze Świdnicy. W tym
roku nagrodę specjalną przyznano
także Piekarni Profit – Bis s. c. To tyle,
na Świdnickich Gryfach widzimy się
już za rok. Aż trudno uwierzyć, że czeka nas 19 edycja plebiscytu. Nic tylko
krzyknąć, do pracy przedsiębiorcy!
KaR

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Stawiają na zdrowie
Zaawansowane są już prace związane z budową gminnego, ogólnodostępnego kompleksu terenowych
urządzeń sportowych w Jaworzynie
Śląskiej. Bardzo ambitny projekt
obejmuje utworzenie skateparku,
bogato wyposażonej siłowni zewnętrznej, ogrodzonego placu z
urządzeniami do ćwiczeń, częściowo
ogrodzonego placu o nawierzchni
piaskowej i trawiastej ze sprzętami
do ćwiczeń sprawnościowych z
ławkami, placu postojowego oraz
leśnej ścieżki zdrowia z 10 urządze-

niami do ćwiczeń sprawnościowych.
Sporo tego!
Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na początek 2023 r. Koszt
robót budowlanych wynosi ponad
3 mln zł. Chcecie dobrej rady? Sport
na świeżym powietrzu dostarcza
organizmowi większe dawki tlenu,
co zaowocuje poprawą pracy serca,
układu oddechowego i mózgu, a krew
szybciej krążąca naczyniami krwionośnymi usprawni metabolizm. To z kolei
pomoże skutecznie zwalczyć tkankę
tłuszczową i ujędrnić ciało. Więc chyba

rozumiecie, dlaczego z taką euforią
wspominamy o tym projekcie.
Co udało się już zrobić? Dotychczas
wyznaczono ścieżki komunikacyjne
(wbudowano obrzeża betonowe
oraz wypełniono ścieżki kruszywem),
przeprowadzono niezbędne wycinki i
oczyszczenie terenu z zarośli. Trwają
prace ziemne i betonowe związane
z wykonaniem strefy skateparku oraz
prace instalacyjne w zakresie uzbrojenia terenu w kable niezbędne pod
całkowite oświetlenie terenu.
KaR

» Dawna żwirownia w Jaworzynie niedługo zmieni się w
funkcjonalny kompleks z urządzeniami do ćwiczeń

Fot. użyczone (UM Jaworzyna Śląska)

Skatepark, siłownia zewnętrzna, plac do ćwiczeń sprawnościowych, ścieżka zdrowia? Dlaczego nie! Tak się przekształca tereny
dawnej żwirowni w Jaworzynie Śląskiej.
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» Panorama uzdrowiska Stary Zdrój, po prawej na pierwszym planie widoczna hala spacerowa. Litografia F. Koski z lat 1830-62 / Sudeten-Album.
Die Schlesischen Bäder und ihre Umgebungen nach der Natur gezeichnet von F. Koska Ferdinand Koska , Breslau 1862 za www.polska-org.pl

A oto śląskie kurorty, cz. 1
Czy wiecie, że nasze okolice określane były mianem „śląskiego uzdrowiskowego raju”? To właśnie
region Sudetów słynie z licznych i bogatych źródeł mineralnych. U stóp Gór Izerskich – Świeradów-Zdrój, w Karkonoszach – Cieplice Śląskie-Zdrój, na Ziemi Wałbrzyskiej – Jedlina i Szczawno-Zdrój
oraz na Ziemi Kłodzkiej – takie miejscowości jak choćby Polanica, Kudowa, Lądek, Duszniki czy Długopole-Zdrój.

» Dość sugestywna pocztówka z uzdrowiska w Lądku-Zdroju (Bad
Landeck) z przełomu XIX i XX wieku / www.polska-org.pl

Również po południowo-zachodniej stronie Sudetów,
w części Śląska, która w XVIII
wieku należała do Austrii,
a obecnie znajduje się na
terenie Republiki Czeskiej
duża ilość źródeł mineralnych
doprowadziła do powstania
licznych uzdrowisk.
O tym, że woda źródlana może mieć właściwości
lecznicze wiedzieli już starożytni Grecy i Rzymianie. Na
Śląsku zaś historia leczenia
tym sposobem sięga średniowiecza. Jednakże od odkrycia konkretnych źródeł do
założenia uzdrowiska mijały
niejednokrotnie całe stulecia.
Wprawdzie wodę źródlaną
z niektórych miejscowości

wysyłano jeszcze na długo
przed uruchomieniem instytucji uzdrowiska, jako takiej,
jednak dopiero w XVIII wieku
rozpoczął się czas ich prawdziwego rozkwitu: 1723 w Jedlinie-Zdroju (Charlottenbrunn),
około 1752 w Starym Zdroju
(Altwasser), 1763 w Świeradowie-Zdroju (Flinsberg),
1800 w Dusznikach-Zdroju
(Reinerz), 1822 w Kudowie-Zdroju (Kudowa), 1816 w
Szczawnie-Zdroju (Salzbrunn),
1823 w Muskau, około 1828
w Polanicy-Zdroju (Altheide)
Pod koniec XVIII wieku popularna stała się kuracja z
wykorzystaniem mleka, stosowana na wzór szwajcarski.
Kurorty przestawiły się bardzo

szybko na to nowe zapotrzebowanie i oferowały oprócz
kuracji mlekiem krowim,
także mleko owcze i ośle.

Zima była dla uzdrowisk martwym sezonem, przynajmniej do
czasu, kiedy rosnące zainteresowanie
sportami zimowymi
pozwoliło niektórym
miejscowościom, zarabiać również w tym
okresie roku
Jednakże tym, co najbardziej
przyciągało kuracjuszy do śląskich uzdrowisk było przede
wszystkim zdrowe górskie
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czystej przyjemności oraz w
celach towarzyskich. W końcu
doszło do sytuacji, kiedy letni
wyjazd „do wód” stał się nieodłącznym elementem życia
towarzyskiego.
Uzdrowiska ze swojej strony starały się uatrakcyjnić pobyt swoim gościom. Tworzono
parki, promenady, pawilony
koncertowe. Spotykano się nie
tylko na posiłki czy herbatkę,
lecz również podczas gry w
bilard i karty, tu i ówdzie trafiały się kręgielnie. W uzdrowiskowych salach odbywały
się koncerty, a niemal każdy
kurort miał własną kapelę,
grającą najczęściej w otwartych pawilonach w parkach.
Z reguły koncerty trwały od
6:30 do 8:00 rano i popołudniami od 16:00 do 20:00.

Pod koniec XVIII w.
popularna stała się
kuracja z wykorzystaniem mleka, stosowana na wzór szwajcarski, a kurorty szybko
przestawiły się na
» Reklama uzdrowiska Duszniki-Zdrój (Bad Reinerz) z 1932
nowe zapotrzebowaroku, w której zachwalane są zimowe atrakcje okolicy /
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego za www.
nie i zaczęły oferować
polska-org.pl
oprócz kuracji mlekiem
powietrze. Tak powstał choć- położeniu, o „urządzeniach krowim, także mleko
by w 1859 r. w miejscowości służących przyjemności i życiu owcze i ośle
Sokołowsko (Görebsersdorf)
na Ziemi Wałbrzyskiej znany
daleko poza Śląskiem ośrodek leczenia dla chorych na
gruźlicę.
Do końca XVIII wieku pobyt
w uzdrowisku zarezerwowany
był niemal wyłącznie dla osób
z wyższych sfer. Zmieniło się
to na przełomie wieków, a
szczególnie na początku XIX
stulecia. Gośćmi kurortów stała
się wówczas wielka grupa
mieszczaństwa. Dodatkowo
odkrycie przyrody dla społecznej świadomości oraz charakterystyczne dla czasu romantyzmu zamiłowanie do pięknych
krajobrazów stanowiły istotny
bodziec dla gości uzdrowisk
położonych przecież w iście
idyllicznych górskich okolicach.
W ten sposób XIX wiek stał się
okresem wielkiego boomu dla
uzdrowisk.
Dzięki bogatej zachowanej
literaturze możemy wyobrazić
sobie dziś dość dokładnie,
jak wyglądało życie w kurortach w minionych wiekach.
Najstarsze źródła pochodzą
już z XVI wieku, większość
jednak przede wszystkim z
pierwszej połowy XIX stulecia.
W większości są to zapiski
miejscowych lekarzy.
Czytelnik dowiaduje się z
nich co nieco o kurortach i ich

towarzyskiemu”, o atrakcjach
turystycznych i możliwościach
wycieczek w okolicy. Przyczyną rosnącej popularności
uzdrowisk w XIX wieku nie
jest bowiem jedynie chęć
leczenia schorzeń. Coraz więcej gości przyjeżdżało tu dla
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Tym, co szczególnie wyróżniało śląskie uzdrowiska było
też ich atrakcyjne położenie,
które odpowiadało ówczesnej romantycznej modzie na
zachwyt przyrodą. Zwłaszcza
w Karkonoszach można było

» A takim pojazdem kuracjusze ze Szczawna-Zdroju jeździli na wycieczki do popularnych
– tak wówczas, jak i dziś – Skalnych Miast w czeskim Adrspachu. Lata 20. XX wieku /
www.polska-org.pl

znaleźć w jednym miejscu
zarówno górskie szczyty, jak i
malownicze formacje skalne
czy wodospady.
Kolejny rozkwit śląskie
uzdrowiska zaczęły przeżywać wraz z rozwojem kolei.
W 1862 roku rozpoczęła się
budowa śląskiej kolei górskiej.
W 1866 roku prowadziła ona
z Görlitz przez Lubań do Jeleniej Góry, a w 1867 dalej
do Wałbrzycha, skąd można
było dostać się do Szczawna
i Jedliny. Jeszcze później przedłużono ją aż do Kłodzka.
Sezon wypoczynkowy w
uzdrowiskach trwał z reguły
od kwietnia do września/
października. Największa frekwencja przypadała jednak

» Panorama Jedliny-Zdroju w połowie XVIII wieku na rysunku F. B. Wernera pochodzącym z albumu
„Topographia Silesiae” / Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz za www.polska-org.pl

oczywiście na czerwiec i lipiec. Przeciętny czas trwania
pobytu wynosił od czterech
do sześciu tygodni. Zima
była dla uzdrowisk martwym
sezonem, przynajmniej do
czasu, kiedy rosnące zainteresowanie sportami zimowymi
pozwoliło niektórym miejscowościom zarabiać również w
tym okresie roku.
Ta wspaniała epoka kurortów skończyła się wraz
z wybuchem I wojny światowej. W dwudziestoleciu
międzywojennym próbowały
one – z różnym skutkiem – powrócić do dawnej świetności.
Podczas II wojny światowej
większość kurortów pełniła
rolę lazaretów, zaś po 1945

roku po ich upaństwowieniu
zwykle przekształcano je w
centra wypoczynkowe i rehabilitacyjne dla zakładów pracy.
Po zmianach z 1990 roku
i końcu epoki PRL życie w
śląskich kurortach powracało
powoli na swoje dawne tory
– sanatoria, hotele i inne placówki podlegały na przestrzeni lat procesowi prywatyzacji
oraz gruntownej renowacji.
W kolejnych częściach naszej opowieści przyjrzymy się
bliżej historii uzdrowisk Ziemi
Wałbrzyskiej, ich zabytkom
oraz życiu codziennemu ich
gości.
Na podst.: Marsch, A., Kur- und Badeorte Schlesiens – einst und jetzt, Freiburg
im Breisgau 2009, tłum. i opr. J. Drejer

18

gminny kogel-mogel

W zdrowym ciele...

Trudności na ulicy

Członkowie klubu ABC Senior w Bystrzycy Dolnej wiedzą, jak o siebie zadbać. Zachęcają też innych.

Informujemy, że rozpoczęły się właśnie długo wyczekiwane prace budowlane na ulicy Fieldorfa w Świebodzicach.

Fot. ilustracyjne (archiwum prywatne)

mówią, ćwiczyć można w
każdym wieku.
Odpowiednio dobrane
ćwiczenia nie tylko usprawniają ciało, ale też pełnią
funkcje rehabilitacyjne. Zajęcia realizowane w grupie
zmniejszają poczucie izolacji i pozytywnie wpływają na zdrowie psychiczne

Rozrastają nam się Świebodzice, oj rozrastają. Domy
rosną tam, jak grzyby po
deszczu. Potrzebna jest w
związku z tym ciągła praca
nad infrastrukturą. Tym razem w mieście rozpoczęły się
roboty związane z zadaniem
mającym za cel uzbrojenie

terenów pod budownictwo
mieszkaniowe. Konkretnie
chodzi tu o budowę komunikacji i infrastruktury dla
planowanej budowy zespołu
kolejnych 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul.
Dąbrówki w Świebodzicach.
- Prace te prowadzone będą

sukcesywnie i w sposób jak
najbardziej minimalizujący
utrudnienia. W związku z
powyższym prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość
podczas prowadzonych robót – apelują przedstawiciele UM Świebodzice.
KaR

seniora. Ćwiczenia wykonywane w wodzie mniej
obciążają stawy i wykonuje
się je łatwiej niż np. na sali
fitness. Zatem zachęcamy do korzystania z ofert
rozmaitych kompleksów
sportowo-rekreacyjnych.
Zadbajcie o siebie.

Fot. użyczone (UM Świebodzice)

Przy słonecznej pogodzie ćwiczą na świeżym
powietrzu. W chłodniejsze wieczory regenerują
swoje siły w jacuzzi w
Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Witoszowie Dolnym, a do tego
uczestniczą w zajęciach
aqua aerobik. Bo jak sami
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Więcej na CKJEDLINA.PL
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SPECJALNA OFERTA DLA NAUC
JUŻ OD ZŁ

Fot. użyczone (UG Marcinowice)

Trwa czternasta edycja konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”, który co roku organizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Wójt gminy Marcinowice
Stanisław Leń do udziału w
konkursie zgłosił sołectwo Gola
Świdnicka. Konkurs ma na celu
wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich
naszego regionu, promowanie
wzorców działalności społeczności lokalnych i poprawę
warunków życia na wsi.
Komisja odwiedziła już
Golę Świdnicką. Jej członkowie mieli okazję obejrzeć
zagospodarowane tereny
wokół świetlicy, boiska i kościoła oraz zobaczyć, jak prezentują się posesje wzdłuż
całej miejscowości. Goście
oprowadzani byli przez gospodarzy Goli Świdnickiej –
sołtysa Józefa Młocka, radną
Stanisławę Gerus, księdza
proboszcza Jarosława Leśniaka oraz mieszkańców.
Gratulujemy prezentacji i
życzymy powodzenia!
KaR

Miliony na rozwój strefy
Jaworzyna Śląska pozyskała 76 mln zł dofinansowania
z Rządowego Funduszu Polski Ład. Promesę odebrał
burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz.
Ta kwota w całości ma zostać przeznaczona na Jaworzyńską Strefę Aktywności
Gospodarczej, która zlokalizowana będzie na obszarze
ok. 100 ha. Szczegółowy
wykaz działek określony
zostanie na etapie opracowania przez wykonawcę
dokumentacji projektowej.

Przedmiotem inwestycji będzie m.in.: modernizacja
infrastruktury drogowej,
budowa chodników i dróg
rowerowych z oświetleniem, budowa parkingów,
modernizacja infrastruktury
elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, budowa
infrastruktury technicznej

drogowej, czyli przystanków, stacji ładowania, a
także systemu zarządzania
ruchem drogowym. Wkład
własny gminy wyniesie jedyne dwa procent wartości
inwestycji. Całe przedsięwzięcie będzie realizowane
już w latach 2023-2025.
KaR

Fot. użyczone (UM Jaworzyna Śląska/www.investmap.

Gola jest piękna

REKLAMA
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Fot. użyczone (materiały prasowe)

» W swoich słodko-gorzkich postaciach znakomicie odnajdują się Magdalena Zawadzka, Marzena Trybała, Krzysztof Tyniec i Krzysztof Gosztyła

Próby, czyli brawa na stojąco
Jak już to mamy w zwyczaju, zaglądamy na deski do teatrów w całym regionie.
Co też ciekawego wydarzyło się w ostatnich tygodniach w Jeleniej Górze, Wrocławiu i Wałbrzychu? Podróż zaczynamy od domu starości, kontynuujemy obserwując życie działaczki Solidarności, a kończymy zwyczajami ludowymi.
Koniec września najsilniej zaakcentowali aktorzy w Jeleniej
Górze. Po raz 49 zorganizowano
tam Jeleniogórskie Spotkania Teatralne. Dyrektor instytucji Tadeusz
Wnuk kolejny raz pozyskał środki
finansowe, które pozwoliły zaprosić
aktorów z Warszawy, Wrocławia,
Zielonej Góry oraz Görlitz. Entuzjaści
kontaktu z „żywymi artystami” mogli uczestniczyć w pięciodniowym
święcie. Mnie najbardziej zainteresowały dwa tytuły – „Kwartet” w
reżyserii Wojciecha Adamczyka oraz
„Próby” Mikołaja Grabowskiego.
Pierwszy z nich to, przywieziony w
Karkonosze, spektakl zrealizowany
przez warszawski Teatr Ateneum
według dramatu Ronalda Harwooda. Jego bohaterami jest czwórka
pensjonariuszy domu starości dla
byłych śpiewaków operowych.
Cecily, Jean, Reginald i Wilfred,
postanawiają jeszcze raz zaśpiewać
swoje partie z opery „Rigoletto”
Giuseppe Verdiego. Przy tej okazji
możemy obserwować różne zachowania i postawy muzyków, wobec
bezlitosnego upływu czasu. Wszystko to podane jest z domieszką
czarnego, brytyjskiego humoru. W
swoich słodko-gorzkich postaciach
znakomicie odnajdują się Magdalena Zawadzka, Marzena Trybała,
Krzysztof Tyniec i Krzysztof Gosztyła.
W dużej mierze dzięki nim „Kwartet” ogląda się z przyjemnością. Po
przedstawieniu, aktorzy pozostali
na scenie i odpowiadali na pytania

m.in. o ich podejściu do aktorskiej
emerytury.
Z jeszcze większym entuzjazmem
publiczność przyjęła „Próby” wg
Bogusława Schaeffera w reżyserii
Mikołaja Grabowskiego. Przez półtorej godziny przedstawienia śmiech
niemal nie ustawał, a na koniec
widzowie wstali i długo oklaskiwali
pięcioro aktorów. Nic dziwnego,
Schaeffer – kompozytor i dramatopisarz tradycyjnie zajął się procesem
twórczym. Tym razem pokazał relacje między aktorami i reżyserem w
czasie tworzenia spektaklu. I jak się
można spodziewać miał o czym pisać. Spotkanie artystycznych indywidualności z rozbuchanym ego musi
wywołać zgrzyty i zabawne przepychanki słowne. W spektaklu nie
brakowało improwizacji. Na przykład
Iwona Bieska nawiązała do telefonu,

który zadzwonił na widowni. Nie
mniejszym zaskoczeniem był marsz
Delfiny Wilkońskiej po fotelach,
podczas emocjonalnego monologu
dramatu Wyspiańskiego. I właśnie
element improwizacji najbardziej
zainteresował widzów podczas rozmowy z artystami. Andrzej Konopka
zdradził, gdzie reżyser oraz aktor –
Mikołaj Grabowski zostawiał wolną
przestrzeń dla nich. Śmiało można
zatem powiedzieć, że zaproszenie
Teatru Polonia do Jeleniej Góry to
udany wybór.
W ten sam weekend wałbrzyski
teatr wystawił pierwszą w tym
sezonie premierę – „Martę. Figurę
serpentinatę”. Duet dramatopisarski Pilgrim/Majewski znalazł
kolejną postać budującą współczesną historię naszego miasta. Tym
razem twórcy przedstawili teatral-

» Pieśni sprzed lat brzmią imponująco w spektaklu „Wyskubki”

ną biografię Marty Gąsiorowskiej
nauczycielki z I LO w Wałbrzychu.
Nieżyjąca już profesorka dała się
zapamiętać jako wyjątkowa polonistka, wychowawczyni i człowiek.
Świadczą o tym liczne wspomnienia jej uczniów i wychowanków.

Spotkanie artystycznych
indywidualności z rozbuchanym ego musi wywołać
zgrzyty i zabawne przepychanki słowne
W zgromadzonych materiałach
przed wejściem na aulę w „Pierwszym”, gdzie wystawiana jest
sztuka, można przeczytać kilka z
nich. Najbardziej poruszające jest
pożegnanie z Martą – Krzysztofa
Kobielca. Choć nie znałem bohaterki
przedstawienia, to jego słowa są
bardzo przekonujące. Gąsiorowska
miała jeszcze jedno oblicze – zaangażowanej działaczki „Solidarności” w latach 80. Ówczesne,
komunistyczne władze uznały to za
zagrożenie dla panującego ustroju i
internowały ją do ośrodka odosobnienia w Gołdapi. Między innymi
o tym , ale przede wszystkim o
relacjach z innymi ludźmi – uczniami opowiada „Marta. ….” Bardzo
ciekawym wątkiem jest wieloletnia
przyjaźń ze Zbigniewem Rucińskim
tzw. „Śrubą” – późniejszym krakowskim aktorem. Pilgrim/Majewski
umiejętnie wiążą jej los z Jerzym
Szaniawskim (patron wałbrzyskiego

teatru) i jego żoną. Nowe miejsce
wystawienia, scenografia i nie najłatwiejsza forma czynią (szczególnie
na początku) spektakl w reżyserii
Seby Majewskiego wymagającym.
Kiedy jednak już pojmiemy konwencję spektaklu, opowieść staje
się bardziej interesująca, a i częściej,
zabawna. A’propos śmiechu to
dialog pomiędzy Ireną Sierakowską
jako Martą z Piotrem Czarneckim w
roli „Śruby” to prawdziwa gratka.
Trudno się z nimi nie bawić. Warto
jeszcze podkreślić ciekawą rolę
Kingi Zygmunt (trzeci jej spektakl w
Wałbrzychu), jako chorej na schizofrenię Anity – żony Szaniawskiego.
Podsumowując „Marta. …” to
ciekawy projekt z pomysłem i dobrą
realizacją. Spektakl prowokuje do
głębszego poznania życiorysu Marty
Gąsiorowskiej i jej podopiecznych
oraz szalonej Anity Szaniawskiej.
Mówi się, że przyczyniła się do
śmierci męża. Ponadto, nigdy do
końca nie wyjaśniono okoliczności
spalenia dworku po Szaniawskim.
W zgliszczach budynku odnaleziono
dwa zwęglone ciała. Z braku dowodów kobietę uniewinniono.
Wrzesień zakończyła najświeższa
premiera we wrocławskim Teatrze
Współczesnym – „Wyskubki”. Spektakl zrealizował Paweł Kamza na
podstawie twórczości Tadeusza Różewicza. Lata temu dramatopisarz,
a teraz współczesny reżyser, zainteresowali się zwyczajami ludowymi.
Rozumiem, że taka informacja nie
u wszystkich wzbudzi entuzjazm.
Myślę, że Kamza, jako doświadczony
twórca teatralny, decydując się na
zajmowanie się tradycyjnymi obrzędami wiedział, że cepelii we Współczesnym zrobić nie może. I nie zrobił.
Za to zaprosił widzów do wspólnej
zabawy – do oddzielania piórek od
chorągiewek, czyli do wyskubków.
W ten sposób wieczorami kobiety
w jednej z chałup przygotowywały
pierze na kołdry i poduszki. My
musieliśmy zadowolić się szarym papierem, który udawał gęsie pióra, ale
już tańczyliśmy z aktorami na serio.
Podobnie, gdy siedzieliśmy zamiast
na widowni to przy stołach. Raz były
to stoły weselne, raz wigilijne, raz
wielkanocne. Mieszkańcy wsi nie tylko opowiadają o swoich tradycjach,
ale pytają również o nie nas. Jest
zatem wesoło i gwarnie. Najlepiej w
tym scenicznym szaleństwie wypada
Zina Kerste. Wrzawa cichnie dopiero
jak sześcioro postaci zaczyna śpiewać. Nic dziwnego, pieśni sprzed
lat brzmią imponująco. To zasługa
nie tylko śpiewających aktorów, ale
muzyki, za którą odpowiada i wykonuje na żywo Aleksander Brzeziński.
Brzmieniem i stylem przypomina
zespół Sutari. Dla mnie właśnie te
kilkanaście pieśni czyni „Wyskubki”
wydarzeniem wyjątkowym. Dobrym
uzupełnieniem realizacji mogłaby być
wydana płyta z zapisem pieśni.
Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Wspomnienie o Ciechowskim

W grze jak w filmie

W tym roku muzycy z Wałbrzycha przypomną postać Grzegorza Ciechowskiego, znakomitego polskiego muzyka rockowego, poety, kompozytora,
autora tekstów i lidera zespołu Republika. Koncert „Tribute to Ciechowski”
zaplanowano na 29 października o godzinie 17:00 w Coolturalnej Montowni. Wstęp wolny, ale konieczna jest rezerwacja miejsc w WOK-u. Na scenie
pojawią się laureaci konkursu „Wałbrzych ma talent”.
– Oni sami wybrali sobie piosenki Grzegorza, teraz sami nad nimi pracują,
oczywiście nad wszystkim czuwamy i podpowiadamy, radzimy i pomagamy
– mówi Jurand Wójcik z WOK-u.
Na koncercie usłyszymy utwory z repertuaru Republiki, Justyny
Steczkowskiej, czy zespołu Wilki. Zaśpiewają: Karol Cajzer, Kinga
Kusion, Anna Matviejeva, Aleksandra Majak, Sylwia Wójcik, Joanna
Surma, Julia Kuc, Milena Szymula, Jula Kamińska, Marysia Kuźma,
Paweł Łuczkiewicz i Katarzyna Serdeczna. Koncert będzie połączony z
prezentacją specjalnego filmu poświęconego wspomnieniom o Grzegorzu Ciechowskim.

Zapraszamy na cykliczne spotkania z nowoczesnymi
grami planszowymi w Klubie Bolko (pl. Grunwaldzki 11).
Dostaniecie przestrzeń do waszych własnych rozgrywek
i możliwość dołączenia do zaproponowanych działań
przez organizatorów. W październiku i listopadzie ze
względu na organizowany w Świdnicy festiwal filmowy
Spektrum przygotowano tytuły… filmowe. Diuna: Imperium, Gra o Tron: Żelazny Tron, The Godfather: Imperium
Corleone, Legendary Encounters: An Alien Deck Building
Game, Star Wars: X-Wing. Cykl filmowy będzie odbywał
się w co drugi wtorek od 17:00 do 22:00, w następujących terminach: 25 października, 8 listopada oraz
22 listopada.
SCB, KaR

Ostatnią październikową sobotę spędzamy w wałbrzyskiej Starej Kopalni rodzinnie i na wesoło. W ten dzień (29 października) zapraszamy dzieci wraz z opiekunami.
Pierwsza część wieczoru odbędzie się w muzeum
Starej Kopalni, gdzie uczestnicy zmierzą się z zagadkami, łamigłówkami, grami i górniczymi pracami. Zwieńczeniem zabawy będzie poszukiwanie
ukrytych cukierków. Następnie, uczestnicy wezmą
udział w warsztatach zdobienia halloweenowych
magnesów w pracowni ceramicznej. Bilety: 37 zł/
osoba, godz.15:30 i 17:30. Zapraszamy dzieci od
5 roku życia wraz z opiekunem. Liczba miejsc jest
ograniczona.
Gwoździem po ekranie

Spektakularna porażka
Najważniejszą propozycją kinową w minionych tygodniach był film „Niewidzialna wojna” w reżyserii Patryka Vegi.
Nim napisałem tę recenzję,
długo zastanawiałem się nad
tym, po co Vega zrealizował
coś takiego? „Niewidzialna
wojna” nie jest bowiem żartem, peanem na swoją cześć
także raczej nie (bo przecież
nie wypada na ekranie najkorzystniej). Trudno go także
określić filmem sensacyjnym,
akcji czy chociażby dramatem.
W jakim zatem celu Vaga opowiada o sobie przez ponad
dwie godziny? Nie wiem.
Najbardziej popularny twórca filmowy kręci od lat lepsze
lub gorsze filmy akcji, ale jego
najnowsze dzieło bez wątpienia jest najgorsze. Trudno
uwierzyć, że inteligentny facet
(jak sam podkreśla w filmie – z
potężnym IQ) może wierzyć,

że jego życiorys będzie interesujący dla milionów widzów.
Niezależnie od tego, filmowiec
konsekwentnie przedstawia
swoje losy od najmłodszych
lat do dzisiaj. Dowiadujemy
się, że był bardzo bystry. Miłość do kina zaszczepił mu
dziadek. Wychowała go matka, a ojca, który emigrował
do Stanów Zjednoczonych,
widział tylko raz. I najważniejsze, że zawsze chciał dojść do
dużych pieniędzy. Na morzu
nudy wysepką nadziei okazuje
się wątek kariery, szczególnie
w początkowym okresie. Jego
determinacja, a może bardziej
bezczelność, pozwalały mu
otwierać kolejne drzwi do
telewizji, do producentów i
studiów filmowych. Gdyby

Vega skupił się wyłącznie na
tym to może „Niewidzialna wojna” byłaby zjadliwa.
Niestety reżyser uznał, że
ciekawsze są jego kłopoty
z alkoholem, narkotykami,
romanse, frustracje, egzystencjalne dylematy i nade
wszystko zmagania z Bogiem.
Bohater filmu wyznaje, że do
pewnego czasu on prowadził
samochód zwanym życiem, ale
teraz oddaje kierownicę Bogu.
Dowodem jego rosnącej wiary
może być fakt, że coraz częściej
w napisach końcowych jego
filmów pojawia się konsultant
od tych spraw. Tyle o fabule.
Nie ratują jej zdjęcia oraz gra
aktorska. Autor zdjęć – Walter
Sarkowicz wykonał je jedynie
poprawnie. Narracja nie za-

skakuje. Po prostu niewiele
się dzieje. Na próżno czekać
na zwroty akcji. Najgorsze jest
to, co prezentuje odtwórca
głównej roli – Rafał Zawieru-

cha. Jego ekranowa postawa
jest nie do przyjęcia. Aktor
gra jedną (dosłownie) miną.
Miną napuszonego pawia.
Zawierucha przyjmuje porażki, odnosi sukcesy tak samo,
czyli z emocjami szachisty.
I zawsze, ale to zawsze ma
uniesioną (zadartą) głowę.
Podobno Vega zaistniał m.in.
jako autor dobrych, żywych
dialogów. To już nie jest prawdą. W „Niewidocznej wojnie”
są wykuwane z kamienia. W
tej sytuacji muszę przyznać, że

Anna Mucha jako matka Vegi
wypada najlepiej. Nie wierzę,
że to napisałem, ale to prawda. Dalsze pastwienie się nie
ma większego sensu. „Niewidzialna wojna” nie jest godna
waszego zainteresowania. Jest
jednak nadzieja. Z filmu wynika, że szalony reżyser zamierza
zrealizować projekt ze światowym rozmachem i udziałem
największych gwiazd. Trzymajmy (bez złośliwości) kciuki.
Ocena 2/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Rodzinna zabawa
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NASI ULUBIEŃCY

Super, że chcecie

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

AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: ok. 10 lat
Data przyjęcia do schroniska: 17.10.2020

BUZZ, nr ewidencyjny 99/21
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 22.06.2021

CLEO, nr ewidencyjny 168/22
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 25.09.2022

DINO, nr ewidencyjny 110/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 02.07.2021

FLOP, nr ewidencyjny 58/21
Wiek: około 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 23.04.2021

LEO, nr ewidencyjny 116/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 12.07.2021

ŁATEK, nr ewidencyjny 55/22
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 23.03.2022

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 24.04.2020

MICIA, nr ewidencyjny 2/22
Wiek: 13 lat
Data przyjęcia do schroniska: 05.01.2022

NALA, nr ewidencyjny 149/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 10.09.2022

SZIRA, nr ewidencyjny 239/21
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 20.12.2021

TEDI, nr ewidencyjny 28/22
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 07.02.2022
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiecie co jest najbardziej pocieszające w naszej akcji, w której zachęcamy was do adopcji zwierząt? Że ona ma sens! Naprawdę! Serce roście, gdy docierają do nas informacje o zainteresowaniu
kociakami i psiakami z wałbrzyskiego schroniska. Gdy w ostatniej chwili musimy wymienić zdjęcie
czworonoga w gazecie, bo właśnie znalazł nowy dom. Super!
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NIE Ma NaS W DOMU

NIE MA NAS W DOMU

Fot. użyczone (LOT AW)

» Wyjątkową herbatkę
i smakowitą bułkę
dostaniecie w kawiarni
Sztygarówka w Starej
Kopalni

Rozsmakujcie się do woli
To jest ten czas, gdy możecie kosztować regionalnych specjałów. Mniam, na
samą myśl o tych wszystkich daniach robimy się głodni, a wy? Wkrótce rusza
Festiwal Smaków Aglomeracji Wałbrzyskiej, który potrwa przez miesiąc. Od 27
października do 27 listopada wybierajcie się ochoczo na kulinarne podboje do
restauracji biorących udział w projekcie.

Powiedzieć, że turystyka kulinarna jest ostatnio
bardzo modna i stanowi
magnes przyciągający ludzi,
to jakby nic nie powiedzieć.
A skoro coś jest popularne,
to dlaczego tego nie wykorzystać. W tym przypadku
do przedłużenia sezonu turystycznego.
Pamiętacie festiwal smaków z zeszłego roku, realizowany z dotacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego?
Cieszył się ogromną popularnością i spowodował, że
mieszkańcy regionu chętniej
zaglądali do lokali biorących udział w projekcie.
Wówczas zaangażowało
się 11 obiektów gastronomicznych. W tym roku
organizatorzy zamierzają
iść za ciosem i zachęcają do
udziału w Festiwalu Smaków Aglomeracji Wałbrzyskiej 2022, który potrwa od
27 października do 27 listopada. Początek akcji mamy

więc za pasem, więc nie
dziwcie się, że właśnie w
tym miejscu o tym piszemy.

Zapowiada się przepysznie, bo knajpki
biorące udział w tegorocznym projekcie
przygotowały specjalne potrawy nawiązujące do tradycji regionalnych
Knajpki biorące udział
w tegorocznym projekcie
przygotowały specjalne potrawy nawiązujące do tradycji regionalnych. Będziecie mogli w ciągu miesiąca
odwiedzić 15 restauracji,
tyle bowiem weźmie udział
w festiwalu. I skosztować
przepysznych potraw przygotowanych specjalnie na
tę okazję i jednocześnie
nawiązujących do dziedzictwa kulturalnego regionu.
Chyba nie trzeba lepszej re-

komendacji. Dania mięsne,
mączne, pyszne ryby oraz
coś na słodko, a do tego
herbata i dobra woda. Dokładną rozpiskę co i gdzie
zjecie oraz napijecie się
macie obok. W niektórych
miejscach pytajcie także o
„Basię”,wyjątkowe ciasto,
którego aż żal nie skosztować na deser. No to jak,
zamierzacie wybrać się do
jednej z restauracji? Wpadajcie, a nam wypada tylko
życzyć SMACZNEGO!
ToP

Festiwal Smaków Aglomeracji Wałbrzyskiej – 27.10-27.11
GDZIE I CO ZJEŚĆ
Kawiarnia Sztygarówka Stara Kopalnia – herbata Gorąca Barbara (9 zł), Bułka Górnika (14 zł)
Restauracja Aqua-Zdrój – Placek spod Chełmca (38 zł)
Restauracja Maria – policzki wołowe pieczone w niskiej temperaturze z ciemnym piwem i warzywami, podane z kaszą
gryczaną niepaloną i kapustą modrą (49 zł)
Restauracja Babinicz-Dworzysko – grochówka na wędzonce i mięsie z jelenia ze słoniną, warzywami i oliwą majerankową
(32 zł)
Pijalnia Wód Mineralnych w Szczawnie-Zdroju – woda mineralna „Anka” 0,33 l w szkle (2,80 zł)
Restauracja Maria Helena – Gruszka Heleny (23 zł)
Restauracja Bohema – cepeliny z mięsem (32 zł)
Rezydencja Bohema – gołąbki krużewnickie (32 zł)
Restauracja Arcy Jedlinka przy Pałacu Jedlinka – duszona pierś z kaczki z warzywami korzennymi i kopytkami słodowymi
(49 zł)
Browar Jedlinka przy Pałacu Jedlinka – jedlińska golonka piwosza (55 zł)
Taras Kasztanowy – jagodowy torcik Daisy (24 zł)
Restauracja Maria Antonina – pieczeń z karczku, gołąbki z kaszą jęczmienną, grzybami leśnymi i ogórkami kiszonymi (45 zł)
Karczma Rycerska Zamku Grodno – śląskie niebo, schab duszony w sosie z suszonych owoców i wędzonego boczku
podawany z kluskami śląskimi (39 zł), zupa sowiogórska (24 zł)
Restauracja Osówka – pstrąg sowiogórski z masłem czosnkowym, pieczonymi ziemniakami i surówką (41 zł)
Kawiarnia Szwajcarka w Kompleksie Dworzysko – beza Szwajcarka (24 zł)

MISZMaSZ
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Okiem gracza

Sukces z kradzieżą w tle
Dziś przyjrzymy się serii gier komputerowych, wydawanych przez
firmę Rockstar Games. Grand Theft Auto (GTA) odniosła ogromny
sukces komercyjny. Z dotychczasowych danych opublikowanych
przez tę firmę wiemy, iż sprzedali oni ponad 220 mln egzemplarzy
tej serii. Robi wrażenie.

Fot. użyczone (www.epicgames.com)

Takie perełki jak GTA San
Andreas czy też Vice City zna
wiele pokoleń. Są to przykłady
gier ponadczasowych. Jednakże warto podkreślić, iż za
największym sukcesem marki
stoi V część GTA wydana w
2013 roku.
Co wyróżnia tę grę? Dużym
plusem jest rozbudowany
otwarty świat, a także zadowalająca optymalizacja.
Co więcej, naprawdę wciągająca fabuła. Mnóstwo tak
zwanych Easter Eggów, czyli

Prawnik radzi
Co to jest upadłość konsumencka?
Tłumaczy adwokat Adam Daraż.
Upadłość konsumencka
to postępowanie sądowe,
którego założeniem jest umorzenie zobowiązań upadłego
niewykonanych w toku postępowania upadłościowego. Można je podzielić na
kilka etapów: postępowanie
w przedmiocie ogłoszenia
upadłości konsumenckiej,
postępowanie upadłościowe
właściwe i likwidacja masy
upadłości, ustalenie planu
spłaty wierzycieli i jego wykonanie, umorzenie zobowiązań
upadłego.

Należy też pamiętać, że
wybrane aspekty (etapy) upadłości konsumenckiej mogą
być pominięte (np. plan spłaty
wierzycieli), lecz jest to zależne od stanu faktycznego, w
którym znajduje się upadły. O
upadłość konsumencką może
ubiegać się osoba, która nie
prowadzi działalności gospodarczej (konsument). Tego
typu postępowanie upadłościowe przebiega w sposób
łagodniejszy, aniżeli procedura prowadzona wobec dużej
korporacji. Wynika to bowiem

z tego, że inna jest funkcja
upadłości konsumenckiej, a
inna upadłości przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać,
że sąd może postanowić o
prowadzeniu postępowania
wobec konsumenta według
zasad przewidzianych dla firm.
Zdolność w zakresie upadłości konsumenckiej nie jest
jednak jedynym kryterium.
Ogłoszenie upadłości będzie
możliwe, tylko i wyłącznie,
wobec osoby, która popadła
w stan niewypłacalności. Jest
to zatem stan, w którym doszło do utraty zdolności do
wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W przypadku dłużnika
będącego konsumentem wystarczy jedno nieregulowane
zobowiązanie pieniężne, aby
uznać go za niewypłacalnego.

UWAGA KONKURS

„Tak pyszne, że nie mogłam przestać ich jeść”. Jak myślicie co to
za cytat? Nie, to nie jest żadna złota myśl jakiegoś XIX-wiecznego
filozofa, ale mail od zachwyconej klientki pewnej knajpki w Wałbrzychu. Nasza czytelniczka miała na myśli Fabrykę Naleśników i
Pierogów na Piaskowej Górze. Gdzie spędziła miło czas, zajadając
się pysznymi specjałami. Wy też tak możecie, a jeszcze dzięki nam
zapłacicie mniej za zamówienie. Tak, tak! Warunkiem jest rzecz
jasna udział w zabawie. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na
pytanie konkursowe. Niby nic trudnego, ale… Spójrzcie na fotografię obok. Fragment jakiego zamku przedstawia to zdjęcie?
Jeśli znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, a ten pokażcie w
lokalu przed złożeniem zamówienia i cieszcie się niższą ceną naleśników
(pierogi nie są objęte promocją). Za wybraną potrawę 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 (26 października) do piątku (28 października).
Regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie pod adresem www.
wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu i otrzymacie na wynos.

Należy pamiętać, że sąd nie
bada przyczyn powstania stanu niewypłacalności na etapie
postępowania w przedmiocie
ogłoszenia upadłości. Powody te są brane pod rozwagę
sądu na późniejszym etapie
procedury.
Zgodnie z treścią ustawy
Prawo upadłościowe, postępowanie upadłościowe
osoby fizycznej może być
prowadzone również wtedy,
gdy wniosek zostanie złożony przez wierzyciela. Jest to
możliwe jedynie wtedy, gdy
dłużnik prowadził wcześniej
działalność gospodarczą, a od
momentu wyrejestrowania jej
z CEIDG nie minął jeszcze rok.
Upadłość inicjowana przez
wierzyciela nie przewiduje
jednak wielu korzyści, które
wynikają z procedury zapo-

ukrytych treści nawiązujących do kompletnie innych
produkcji, nadaje akcentu
humorystycznego. Do tego
wszystkiego ponad 250 różnorodnych samochodów z
opcją rozbudowanego tuningu. Zwieńczeniem tego
projektu jest tryb multiplayer, który umożliwia wspólną
zabawę przy np. organizacji
napadów na banki.
W ostatnim czasie pojawiały się informacje iż wydawca
Rockstar Games planuje zająć
się kolejną częścią tej serii.
Aktualnie wiadomo, że ma
się ona nazywać Grand Theft
Auto 6. W sieci krąży wiele
plotek na temat tego jak będzie wyglądał nowy produkt.
Aktualnie potwierdzone jest
miejsce akcji gry. Ma to być
fikcyjne miasto Vice City. Fabuła ma być kontynuacją historii
z części GTA 5 we współczesności. Data premiery w dalszym ciągu jest tajemnicą,
jednakże analitycy rynku gier
uważają, że możemy spodzieczątkowanej przez samego
upadłego.
Dokumentem, który inicjuje
upadłość konsumencką jest
odpowiednio przygotowany
wniosek wraz z załącznikami.
Powinien on zostać złożony w sądzie rejonowym, w
którym znajduje się wydział
gospodarczy ds. upadłościowych, właściwym dla miejsca
zwykłego pobytu dłużnika.
Miejsce zameldowania nie
ma w tym zakresie żadnego
znaczenia. Złożenie wniosku
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty
sądowej w wysokości 30 zł.
Gdy w sprawie występuje
profesjonalny pełnomocnik
(doradca restrukturyzacyjny,
adwokat lub radca prawny),
to należy też dokonać opłaty

SKN

CHALLENGER
wać się premiery dopiero w
2024 lub 2025 roku.
W kwestii premiery warto
wspomnieć o wydarzeniach
z 19 września tego roku. Wydawca popularnej serii GTA,
zakomunikował iż padli ofiarą
ataku cybernetycznego, w
którym został ukradziony kod
źródłowy gry GTA 5 oraz GTA
6. Ostatecznie firma poinformowała, że nie doszło do
upublicznienia kluczowych danych gry. Jednak cała sytuacja
może negatywnie wpłynąć
na proces tworzenia nowej
części. Miejmy nadzieję, że
Rockstar poradzi sobie z napotkanymi problemami i stworzy
kolejny ponadczasowy tytuł.
„Dyrex” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)
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skarbowej w wysokości 17
zł. Rozpoznanie wniosku o
ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje na tzw.
posiedzeniu niejawnym.
Adwokat Adam Daraż, Kancelaria Adwokacka Adama
Daraża, ul. Chrobrego 12/4,
58-300 Wałbrzych, tel. 601
472 787 lub 74/846 11 08,
e-mail: kancelaria@daraz.pl
Red

KUPON
Fragment jakiego zamku przedstawia to
zdjęcie?

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

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

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

» Gdzieś w Europie na jednym ze szlaków EuroVelo

Rower jest OK

Rowerem po Europie (3)
Dziś ostatnia część rowerowych podróży po Starym Kontynencie szlakami
EuroVelo. Przejedziemy od Aten przez środkową Europę aż po najdalsze zakątki na północy. Ruszamy w świat!
W poprzednim numerze przegląd europejskich tras skończyliśmy
w Atenach na trasie numer 11,
która przez ponad 6,5 tys kilometrów wije się aż z północnej części
Norwegii.
Dwunastką objedziemy ciekawą
trasą wokół Morza Północnego.
Przeniesiemy się i zostaniemy na
północy naszego kontynentu. Start
z portowego Bergen, które samo
w sobie jest warte pozostania w
nim z rowerem kilka dni. Później

UWAGA

to już tylko miłość do wybrzeża i
roweru. Po tej trasie chyba nie da
się nie zakochać w nadmorskich
wyprawach. Piękny szlak przecinany
przeprawami promowymi. Przemierzając trasę trafimy do Goeteborga,
Oslo, Kopenhagi, Hamburga, Londynu aż do Szkocji, by skończyć na
Wyspach Szetlandzkich. Będziecie
oczarowani.
Kolejny jest Szlak Żelaznej Kurtyny, czyli trasa, w której powstanie
zaangażowało się aż 16 krajów

KONKURS

Nie ma to jak miły wieczór w gronie znajomych lub rodziny spędzony
przy suto zastawionym stole z pysznymi daniami. Nie ma co, sami się rozsmakowaliśmy na samą myśl o takim wyjściu. A wy? Nie musicie od razu
organizować biesiady dla kilkunastu osób, wystarczy kameralny wypad
we dwoje do miłej knajpki, takiej jak świdnicka Restauracja Kryształowa.
Gdzie nie tylko dobrze zjecie, ale także nie zostawicie fortuny. To drugie
jest obwarowane pewnym warunkiem. Żeby zapłacić mniej za wybrane
danie, musicie wziąć udział w naszej zabawie, a dokładniej rzecz ujmując
w konkursie. Jeżeli dobrze odpowiecie na pytanie, na pewno zjecie taniej
obiad lub lunch. Przyjrzyjcie się fotografii obok. Jaką nazwę nosi zespół
granitowych skałek widoczny na zdjęciu?
Odpowiedź trzeba 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 (26 października) do piątku (28
października). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.
wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos jak i zjecie na miejscu.

historycznej granicy między blokiem ZSRR a państwami zachodniej
Europy. Od Morza Czarnego, aż po
Morze Barentsa przez 10 tysięcy
rowerowych kilometrów. Wystarczy
spojrzeć na mapę, by zobaczyć, że
jest warta zachodu, choć w obecnej
sytuacji radzimy, byście podróż w te
rejony odłożyli na później.
EuroVelo czternaście należy do
najkrótszych. Szlak Wód Środkowej
Europy. Ciekawa trasa przez Austrię
i Węgry, na której podziwiać może-

my m.in. Graz, miasto wpisane na
światową listę UNESCO, znajdziemy
się też nad Balatonem.
Na europejską piętnastkę możemy
wybrać się swobodnie z dziećmi.
Szlak Renu uważany nie tylko za
wzorcowy pod względem swojego
profilu i zagospodarowania, ale
również przez wielu uważany za najpiękniejszy. Obłędna Szwajcaria, Jezioro Bodeńskie, Alpy, Wielki Kanion
i wiele zachwytów aż po Rotterdam.
Mało tego. To chyba jedyna trasa

oficjalnie dopuszczona i oznakowana
jednocześnie dla rolkarzy.
Na uwagę zasługuje fakt, że
parzyste numery tras EuroVelo
przebiegają z zachodu na wschód,
a nieparzyste z północy na południe.
Dlatego też nie wyznakowano
jeszcze traktów o numerach 16 i
18. Została siedemnastka zwana
Szlakiem Rodanu oraz Szlak Mozy.
Pierwszym z nich zwiedzimy część
Szwajcarii i Francji, drugim natomiast przejedziemy z francuskiego
Langres do Rotterdamu.
W ten sposób w trzech artykułach
zafundowaliśmy sobie przegląd
niezapomnianych podróży rowerowych przez Europę. Jeśli nigdy nie
widzieliście ich na żywo, musicie
wierzyć na słowo, że wycieczki po
nich są niezapomniane. Podróży
z nich i wrażeń nie da opisać się
słowami. Emocje, wrażenia i porcja
wielu zdjęć pozostanie z wami na
zawsze.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaką nazwę nosi zespół granitowych
skałek widoczny na zdjęciu?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Do wyprodukowania sfermentowanej herbaty tak naprawdę niewiele trzeba

Orzeźwiająca i jakże zdrowa
Doskonale gasi pragnienie. Ma też wiele właściwości prozdrowotnych, które wciąż badane są przez
naukowców. Jej nazwy to grzyb herbaciany lub japoński, a najbardziej znana jest jako kombucha.
Wszystkie te nazwy odnoszą się do kolonii bakterii i
specyficznej kultury drożdży,
które wyglądem przypominają galaretkę uformowaną w
kształt placka. Dodaje się ją
do słodkiej herbaty, w wyniku
czego powstaje orzeźwiający
napój z kombuchy, określany

mianem eliksiru życia. Na
takie uznanie zasłużył sobie
już w starożytności. Dzisiaj
wiemy, że napój z kombuchy
faktycznie zawiera wiele cennych dla zdrowia witamin i
minerałów, m.in. witaminę
C, witaminy z grupy B, wapń,
żelazo, magnez.

Z TĄ KSIĄŻKĄ SAMODZIELNIE
UŁOŻYSZ SOBIE DIETĘ I ZBUDUJESZ
ZDROWY STYL ŻYCIA

Picie tego napoju poleca się
osobom z nadciśnieniem tętniczym, jak również wszystkim
tym, którzy chcą wzmocnić
swoją odporność i oczyścić
organizm z toksyn. Zwolennicy
grzyba herbacianego wskazują,
że jest on pomocny w schorzeniach i problemach takich jak:

zespół przewlekłego zmęczenia,
artretyzm, reumatyzm, zespół
napięcia przedmiesiączkowego,
czy bezsenność.
Wskazuje się ponadto, że
regularne picie herbaty z
kombuchy wpływa pozytywnie na układ pokarmowy, a
dodatkowo usprawnia pracę
nerek, pęcherza i wątroby.
Do leczniczej mocy kombuchy
naukowcy zalecają podchodzić z pewną rezerwą. Nie
zaprzeczają jednak, że ma
ona wiele prozdrowotnych

Ponad 270
zbilansowanych przepisów.
Mnóstwo porad.

REKLAMA

REKLAMA

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)

właściwości (patrz ramka
obok).
Kombucha ciekawi biologów. Przyglądają się oni jej
z uwagą, prowadząc testy
laboratoryjne. W 2010 roku
skupili się na niej naukowcy
z Indii, którzy wyniki swoich
analiz opublikowali na łamach
prestiżowego pisma „Food &
Function”. Dowiedli oni, że
kombucha wspomaga leczenie wrzodów żołądka, a swoją
tezę oparli oni na testach z
udziałem gryzoni. Podawali

oni myszom zmagającym się
z problemami żołądkowymi
napój z kombuchy, który – jak
się okazało – działał podobnie
jak lek stosowany w chorobie
wrzodowej.
Kilka lat wcześniej zespół
indyjskich badaczy z Institute
of Physiology and Allied Sciences w Delhi wskazał, że napój
z kombuchy działa przeciwutleniająco i immunomodulacyjnie. Naukowcy wzięli pod
uwagę wyniki badań z udziałem szczurów, którym wcześniej podawano octan ołowiu,
by wywołać stres oksydacyjny.
Zatrucie następnie próbowano zmniejszyć, podając napój
z kombuchy. Wyniki okazały
się być zadowalające. Terapia
nie tylko wzmocniła system
odpornościowy szczurów, ale
też zmniejszyła liczbę uszkodzeń DNA.
Warta odnotowania jest informacja, że kombucha zainteresowała również polskich

badaczy. Naukowcy z
Uniwersytet u
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Medycznego w Łodzi na podstawie przeprowadzonych
analiz odnotowali, że napój
z kombuchy dodaje energii,
zmniejsza kwasowość organizmu i oczyszcza krew.
Jak zrobić napój z kombuczy? Do wyprodukowania sfermentowanej
herbaty tak naprawdę niewiele trzeba.
Większość składników dostępna
jest od ręki
i znajduje się w
niemal
każdym
domu.

» Kombucha ciekawi biologów, którzy przyglądają się jej
z uwagą, prowadząc testy laboratoryjne

Dzisiaj wiemy, że napój z kombuchy faktycznie zawiera wiele
cennych dla zdrowia
witamin i minerałów,
m.in. witaminę C, witaminy z grupy B, wapń,
żelazo, magnez
Pierwszą kombuchę zaś kupić można w sklepie z ekologiczną żywnością (każdą
kolejną kolonię pozyskuje
się od „matki”). Potrzebne
są ponadto: herbata (można użyć herbaty rooibos,
czarnej, zielonej, białej jaśminowej lub pu-er), cukier (rafinowany lub nierafinowany, sucant, syrop
klonowy, miód, glukoza,
cukier kokosowy),wywar z
poprzedniej fermentacji lub
ocet winny.

ZDROWA KOMBUCHA
oczyszcza organizm z toksyn
dodaje energii
usprawnia przemianę materii
poprawia trawienie
wzmacnia odporność
pozwala na szybsze spalanie tkanki tłuszczowej
reguluje ciśnienie krwi
obniża poziom „złego” cholesterolu
łagodzi bóle związane z menstruacją
pozytywnie wpływa na skórę
Napój z kombuchy potrzebuje około tygodnia, by
osiągnąć status w pełni sfermentowanej herbaty. W tym
czasie można obserwować
pojawiające się w płynie
bąbelki gazu (drożdże przekształcają cukier w dwutlenek
węgla).

» Wydajecie 400 zł i w tej cenie otrzymujecie karnet na mecze koszykarskiego
Górnika oraz wybrany przez siebie zabieg w Harmony Clinic

Zdarza się, że o produkującym się w naszej kuchni napoju z kombuchy zwyczajnie
zapomnimy. Nic straconego!
Uzyskamy w ten sposób ocet
z kombuchy, równie zdrowy i
pożywny jak ocet winny.
Napój z kombuchy nie traci
na popularności, a nawet wię-

cej – sukcesywnie powiększa
się grono jego zwolenników.
Sfermentowana herbata smakuje szczególnie latem, bo nie
tylko orzeźwia, ale i doskonale
gasi pragnienie. Jest przy tym
smaczna i zdrowa.
Agnieszka Gotówka
Tekst pochodzi z portalu biokurier.pl

KARNET NA SEZON

+

ZABIEG

Fot. użyczone (Harmony Clinic)

W JEDNEJ CENIE
Zdrowotne efekty
masażu KOBIDO

Sport i piękno w jednym
Piarowcy mówią o takich propozycjach, że nie można obok nich przejść
obojętnie. My mówimy po swojemu – WOW! To jest to! Jeśli jesteś kibicem koszykarskiego Górnika i chcesz wesprzeć klub, możesz kupić karnet na cały sezon, a zabieg w strefie wellness wybrany z oferty Harmony
Clinic, dostaniesz za darmo.
Nie żartujemy, to naprawdę
dzieje się i radzimy, byście
pospieszyli się, bo akcja nie
będzie wiecznie trwać. Pewnie ciekawi was, na czym
dokładnie polega? Już tłumaczymy krok po kroku, co
trzeba zrobić, by skorzystać z
niesamowitej promocji.
Przede wszystkim pójść do
Harmony Clinic, znajdującej
się w wałbrzyskim Aqua-Zdroju. To ważne, bo to tylko w
tej klinice kupicie karnet na
mecze koszykarskiego Górnika
w sezonie zasadniczym objęty
tą niesamowitą ofertą. Chodzi

o „wejściówkę” normalną w
cenie 400 zł. Jeśli kupicie taki
karnet, otrzymacie w pre-

zencie wybrany przez siebie
zabieg oferowany w strefie
wellness Harmony Clinic. Zer-

Zabieg do wyboru w strefie wellness
z oferty Harmony Clinic:

* morski detoks (zabieg głęboko detoksykujący, oczyszczający
na bazie linii z ekstraktem z alg morskich) – wartość 260 zł
* mleczna odnowa (zabieg łagodzący, intensywnie nawilżający na bazie linii z kozim mlekiem i owocu liczi) – wartość
250 zł
* satynowy połysk (zabieg nawilżający, wzmacniający i
rozświetlający, pozwala podkreślić naturalne piękno skóry
niezależnie od wieku) – wartość 280 zł
* masaż ciepłymi kamieniami wulkanicznymi (głęboko odprężający, regenerujący zabieg na całe ciało) – wartość 250 zł
* masaż KOBIDO – wartość 250 zł

knijcie obok, jakie macie do
wyboru zabiegi. W nawiasie
dodaliśmy kwoty, żebyście
zrozumieli ile możecie zaoszczędzić. Na przykład taki
masaż KOBIDO trwa godzinę
i jest wykonywany na twarzy.
Pozostałe trwają aż półtorej
godziny i obejmują całe ciało.
Tylko wyobraźcie sobie, leżycie odprężeni, masażystka
uwija się wokół was, a wy
myślicie o najbliższym meczu
waszego ulubionego klubu.
Czego chcieć więcej?!
Jeśli już jesteśmy przy masażu KOBIDO. Musicie wie-

reguluje bilans energetyczny całego ciała
odstresowuje
zapewnia pełny relaks i odprężenie
zmniejsza efekty bruksizmu
łagodzi bóle głowy
niweluje sztywności twarzy
poprawia pracę układu pokarmowego
poprawia wzrok
dzieć, że dzięki niemu naturalnie i z biegiem czasu
można zniwelować napięcia
mięśniowe, które powodują
zmarszczki mimiczne, zapobiec bądź zmniejszyć efekty
starzenia się skóry, odzyskać
młodą twarz poprzez głęboką
pracę na strukturach mięśni albo pomóc w stymulacji
metabolizmu komórkowego,
co przyczyni się do szybszej
regeneracji skóry. KOBIDO
pomoże oczyścić skórę usuwając toksyny, zanieczyszczenia i

martwe komórki, dzięki czemu
dodamy jej naturalnego blasku, zniwelować nadmierne
napięcie w okolicach szyi, klatki piersiowej i owalu twarzy, a
także stymulować produkcję
składników skóry – kolagenu
i elastyny.
Czyli jeszcze raz. Wydajecie
400 zł i w tej cenie otrzymujecie karnet na mecze koszykarskiego Górnika oraz
wybrany przez siebie zabieg
w Harmony Clinic.
Red
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Poziomo:
2 - opona lub dętka, z której uszło powietrze
5 - ustna lub pisemna wymiana zdań mająca
prowadzić do wspólnych wniosków
7 - poprzeczna, zwykle podwyższona ściana
łóżka, o którą opiera się poduszkę
9 - motyw zdobniczy lub zespół takich
motywów stosowanych w architekturze
12 - ozdoba przypinana do ucha za pomocą
specjalnego uchwytu
13 - kółko uplecione z kwiatów lub gałązek,
noszone na głowie jako ozdoba
14 - osoba powracająca do kraju po długim
pobycie na obczyźnie
15 - przystosowanie programu, języka
programowania do typu komputera
17 - wziernik umożliwiający oglądanie
narządów jamy brzusznej
18 - organizacja przestępcza mająca
powiązania z władzami i policją
Pionowo:
1 - hierarchia społeczna, służbowa
3 - składnik wszystkich komórek i cieczy
w organizmie
4 - sąd lub krwawa rozprawa
w środowisku przestępczym
6 - wyrazy współczucia składane komuś
z powodu śmierci bliskiej osoby
8 - zakres czyjejś wiedzy, umiejętności
i doświadczenia
10 - mierny naśladowca wielkich
poprzedników
11 - dawniej uczucie skrępowania lub
zakłopotania
16 - gęsty, ciemnobrunatny syrop, będący
produktem ubocznym przy wyrobie cukru

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - zespół genów danego organizmu warunkujący jego właściwości dziedziczne - genotyp
4 - przebijanie otworów w
papierze, folii, taśmie filmowej
– perforacja
6 - dawna łódź kozacka - czajka
8 - lokaj w możnych domach
nadzorujący prace porządkowe
i podawanie do stołu - kamerdyner
9 - potocznie słaby i nudny
utwór literacki lub film - gniot
11 - umowa, głównie handlowa, zawarta na piśmie między
stronami – kontrakt
12 - wyroby włókiennicze, np.
frędzle, lamówki, tasiemki pasmanteria
15 - warstwa lodu tworząca się na powierzchni ziemi
wskutek zamarzania deszczu
- gołoledź
16 - w dawnej broni palnej
mosiężna spłonka zawierająca
masę palną – kapiszon

17 - zapał twórczy, natchnienie
– wena
18 - małe, drapieżne zwierzę
o wydłużonym ciele, spiczastym pyszczku, długim ogonie
- mangusta
Pionowo:
1 - narząd kłujący i wydzielający
jad, wysuwający się z odwłoka
niektórych owadów - żądło
3 - substancja dodawana do
tworzyw sztucznych, nadająca im
większą giętkość - plastyfikator
5 - zboże wysiewane jesienią
– ozimina
7 - pojazd przystosowany do
poruszania się na lądzie i w
wodzie – amfibia
10 - ozdobny ścieg tworzący
pojedynczą linię - stebnówka
13 - w Nowym Testamencie:
władca piekieł i złych duchów
- Belzebub
14 - związek nieorganiczny,
biała masa krystaliczna, otrzymywana z wapna palonego i
koksu - karbid
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na co gospodarze odpowiedzieli
pokazem ogniowym na fladze kibiców Górnika. Są płomienie, jest i
woda, konkretnie z armatek pojazdów policyjnych. Zamaskowani w
kominiarkach przyjezdni z naszego
miasta zostali cofnięci na sektor, a
mecz zakończono po zaledwie 26
minutach.

Okazuje się, że w niższych
ligach żelazna bądź metalowa brama znajduje się
znacznie bliżej boiskowych
wydarzeń

Za żelazną bramą
Ostatnie tygodnie dla piłkarskiego Górnika Wałbrzych są wyjątkowo trudne. Beniaminek IV ligi od początku rozgrywek ma problemy sportowe, bo próżno go
szukać w czubie lub św rodku tabeli. Do tarapatów na murawie doszły zamieszki
na trybunach, mocno spychające biało-niebieskich w wizerunkową przepaść.
Osiedle Za Żelazną Bramą to siatka
komunistycznych bloków oraz powojennych kamienic w Warszawie, jakiś
kwadrans od stadionu tamtejszej
Legii. Okazuje się, że w niższych
ligach żelazna bądź metalowa brama
znajduje się znacznie bliżej boiskowych wydarzeń.
Spoglądamy na IV ligę dolnośląską
wschodnią. Na tronie Piast Żmigród,
który wyprzedza zawsze groźnego

Słowianina Wolibórz. Dalej kilka
rozpoznawalnych w regionie firm:
Lechia Dzierżoniów, Polonia-Stal
Świdnica, Orzeł Ząbkowice Śląskie.
Kierujemy wzrok nieco niżej. W
środku stawki mamy Barycz Sułów
i Galakticos Solnę. Jeżeli w lidze
dawaliby punkty za kreatywność, poczucie humoru i dystans, to ci ostatni
walczyliby o awans. Gdzieś za „Galaktycznymi” majaczy wałbrzyski

Górnik. Gdy piszę te słowa, zajmuje
14. miejsce, trzecie od końca, gromadząc ledwie pięć punktów w ośmiu
meczach. Z tych ośmiu potyczek
biało-niebiescy wygrali zaledwie raz.
Po drugie w sezonie trzy punkty
wybrali się do Oławy. Tyko naiwni
obserwatorzy regionalnych zmagań
piłkarskich byli przekonani, że widowisko ograniczy się do emocji na
murawie. Sympatycy Moto-Jelcza

Oława są blisko z wrocławskim
Śląskiem, co oznacza, że muszą być
daleko od ultrasów wałbrzyskiego
Górnika. Taka konfiguracja przyjaźni
i antypatii to gotowy scenariusz na
zadymę, piłkarska beczka prochu,
którą rozsadzi nawet najmniejsza
iskra. Po kwadransie gry Moto-Jelcz
prowadził już 2:0. Bum! Rozgrzani
do czerwoności wałbrzyszanie sforsowali płot i wbiegli na murawę,

Pseudokibice sforsowali bramę,
ale też i przekroczyli wszelkie granice zdrowego rozsądku. Górniczy
beniaminek rozgrywek otrzymał 15
tys. zł kary, a także nakaz gry bez
publiczności do końca sezonu. Będący dopiero u czwartoligowych bram
klub musiał założyć na nią kłódkę
i zdegradować organizację kolejnych spotkań do boisk bocznych.
Za Górnikiem zamknięto szanse na
rozwój i wypchnięto go na margines.
Wyłamany płot w Oławie podczas
meczu oznacza mecz za płotem
(niewyłamanym) w Wałbrzychu.
Taki refren w polskim futbolu już
słyszeliśmy. Kibol reguły wysadza,
pozostałym sport na żywo oglądać
przeszkadza. Brama z kłódką może
być nawet metalowa, za to piłkarskie
środowisko z naszego miasta zostało
zniewolone w żelaznym uścisku
konsekwencji, z którego będzie mu
trudno się wyswobodzić.
Dominik Hołda
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» Wyłamany płot w Oławie podczas meczu oznacza
mecz za płotem (niewyłamanym) w Wałbrzychu
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Fot. Alfred Frater

» Mizeria w „Kosynierce” generowała obawy o formę naszych koszykarzy
w ligowym hicie z Kotwicą. Jak się okazało, niepotrzebnie

Szaleństwa pod obręczami
Koszykarze Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych zaprezentowali swoim kibicom całkowicie odmienne oblicza. Po blamażu we Wrocławiu przyszło zwycięstwo z jednym z faworytów całych rozgrywek!

Jeszcze w pierwszej połowie spotkania w hali „Kosynierka” we Wrocławiu zgasło
światło. Miejscowy Śląsk nie
planował podobno, w dobie
inflacji i drożyzny, oszczędzać
na prądzie w trakcie meczu.
Według spikera winnymi tego
niecodziennego zdarzenia byli
licznie zgromadzeni przy ul.
Mieszczańskiej kibice Górnika.
Ci, zapytani o pstryczek od
światła, wskazywali palcami
na niemniej licznych policjantów. Tajemnica egipskich
ciemności w wysłużonym
obiekcie pozostaje niewyja-

śniona – tak samo jak mizerna
postawa wałbrzyskich koszykarzy, którzy z rezerwami
Śląska przegrali aż 58:75.
Na pomeczowej konferencji prasowej trener Marcin
Radomski na szczęście nie
owijał w bawełnę i nie opowiadał dyrdymałów o tym,
że „to był trudny mecz” i że
„daliśmy z siebie wszystko”.
Radomski zagrał w otwarte karty, przyznając, że jego
Górnicy, młody i nieokrzesany zespół ze stolicy Dolnego
Śląska chyba jednak nieco
zlekceważyli, jednocześnie

dodając, że w Suzuki 1 Lidze
w każdym meczu zwycięstwo
trzeba wyszarpać.

Na pomeczowej konferencji prasowej, Rafał Frank, wyraźnie
wzburzony trener Kotwicy, stwierdził, że
oparty na obronie strefowej styl wałbrzyszan
mu się nie podoba
Mizeria w „Kosynierce” generowała obawy o formę naszych koszykarzy w ligowym

hicie. Do Aqua-Zdroju zawitała Kotwica Kołobrzeg, z
którą nasi w maju toczyli niezwykle zacięte boje o awans
do finału rozgrywek. Górnik
wygrał serię 3:2, dwukrotnie przegrywając nad morzem, ale triumfując trzy razy
przed własną publicznością.
Kołobrzeżanie od kilku lat
stają nam ością w gardle, a
przegrana pół roku temu wywołała w nich wielką ochotę
do rewanżu – tym bardziej,
że trzon zespołu został zachowany, a amerykańskiego
rozgrywającego wymieni-

li na jego rodaka o znacznie większym potencjale.
Tradycyjnie wokół meczu
znowu działo się wiele. Młodsi
układali klocki, a starsi popijali
piwko. Przed halą pokaz ognia
zwiastował gorące emocje, a
w środku koszykarze koncentrowali się na zadaniu,
by się przed tłumem kibiców
nie „spalić”. Wypalony na
pewno nie był Mikołaj Kurpisz. Skrzydłowy Kotwicy miał
„dzień konia”, zdobywając do
przerwy 17 punktów, na co
złożyło się pięć trafionych rzutów zza łuku. Górnicy nadążali

za sprawą Adriana Kordalskiego, bo ten także, jak szalony,
dziurawił obręcz z obwodu.
27-letni rozgrywający gospodarzy trafił 7 z 10 prób za 3,
notując w całym meczu 24
punkty. Podobnie ustawiony
celownik miał kolejny z nowych biało-niebieskich, Mikołaj
Stopierzyński, autor dwunastu
celnych rzutów wolnych na
czternaście prób. Tak się jednak złożyło, że ten pierwszy w
końcówce podał w aut, a ten
drugi spudłował chwilę wcześniej dwie arcyważne próby
z linii. Te dwie sekwencje
otworzyły Kotwicy furtkę do
zwycięstwa, ale w szaleńczych
ostatnich piętnastu sekundach
goście trzykrotnie pudłowali
z dystansu. Ewentualny celny rzut doprowadziłby do
dogrywki, a tak wałbrzyszanie zwyciężyli 84:81. W
całym meczu nasi trafili aż
czternaście razy za trzy, ale
przyjezdni byli jeszcze lepsi,
dziurawiąc obręcz z podobnej
odległości siedemnaście razy!
Na pomeczowej konferencji
prasowej Rafał Frank, wyraźnie wzburzony trener gości,
stwierdził, że oparty na obronie strefowej styl wałbrzyszan
mu się nie podoba. Można
było wywnioskować z jego
wypowiedzi, że grający w
taki sposób wałbrzyszanie nie
mają właściwie czego szukać
w play-off. Na szczęście trener
Frank nie wygląda nam na
wyrocznię i do jego osądów
podchodzimy z dystansem
podobnym jak z Sudetów nad
Bałtyk. Wygrywając z mocną
kadrowo Kotwicą (choć osłabioną w sobotę nieobecnością
podstawowego wysokiego,
czyli Szymona Długosza), Górnik udowodnił, że nikogo w
Suzuki 1 Lidze nie musi się
obawiać. Przy okazji przechytrzył także bukmacherów,
ochoczo płacących jednak
więcej za wygraną podopiecznych Marcina Radomskiego.
Pod koniec października
zagramy z jeszcze jedną topową drużyną (mecz z Dzikami
Warszawa zakończył się po
oddaniu tego numeru WieszCo do druku). W ostatnią niedzielę miesiąca podejmiemy
Hydrotruck Radom. To już 30
października o godz. 18:00.
Musicie wtedy zawitać do
Aqua-Zdroju!
Dominik Hołda
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