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Czy wiesz, że…
ponad dwumetrowego cylindra zwieńczonego kopułą,
emitującego bardzo silne
promieniowanie radioaktywne, które skażało teren
i zabijało żywe organizmy
w promieniu kilkudziesięciu
metrów.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

Rys. Katarzyna Zalepa

Według prac archeologów
to właśnie ta druga opcja
jest prawdziwa, a ruiny są
reliktem średniowiecznego
zamku. Podczas II wojny
światowej w podziemiach
Starego Książa Niemcy pracowali nad supertajnym projektem o nazwie Chronos, który
m.in. obejmował budowę
Dzwonu (Die Glocke), czyli

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

W Starym Książu przeprowadzano tajne badania? Z
tym miejscem wiążą się pewne kontrowersje, bowiem do
końca nie wiadomo, czy od
początku funkcjonowały tu
sztucznie zbudowane ruiny
będące punktem wycieczek,
czy może to właśnie one
były na tych terenach wcześniej niż sam Zamek Książ.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Czytaj str. 11

Nie chcemy nikogo straszyć, absolutnie nie, sugerujemy tylko nieśmiało, że w aktualnym numerze naszego dwutygodnika znajdziecie
kolejne dwie części opowiadań Grażyny Kuleszy-Szypulskiej. Opatrzone wspólnym tytułem „Koszmary mego dzieciństwa”. Za oknami jesień pełną gębą, szybko zapada zmrok, czasem popada lub mocniej
powieje, trudno wyobrazić sobie lepszą atmosferę, by sięgnąć po dobrą lekturę.
Na przykład po „Koszmary”,
w których każdy znajdzie coś
dla siebie. Autorka przenosi
nas w czasy głębokiego PRL-u do lat 60. i 70. minionego

stulecia, gdy „makabryczne”
problemy nastolatków i dzieci
nieco młodszych przeplatają się z absurdami minionej
epoki. Tych, którzy znają twór-

czość Grażyny Kuleszy-Szypulskiej nie musimy specjalnie zachęcać, by sięgnęli po
opowiadania. Osobom, które
jeszcze nie przeczytały żadne-

go odcinka – myślimy, że jest
ich niewiele – zapewniamy,
naprawdę warto. Dobra zabawa gwarantowana, a i łezka
w oku niejednemu się zakręci.
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Grażyna Kulesza-Szypulska

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

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

XIX. Nauczycielskie
dzieci
Długo się zastanawiałam, czy ten koszmar przedstawić, czy
też pominąć milczeniem. Właściwie mnie osobiście nie dotyczy.
Nie przyczynił się do powstania epizodów depresyjnych okresu
dzieciństwa… Ale był. Tuż obok. Słowem, wart jest paru tysięcy
znaków w moim koszmarnym pamiętniku.
Chodzi o tych, których wymieniłam w tytule – dzieci nauczycieli. Oczywiście nie wszystkie, głównie te, które chodziły
do szkoły, w której pracowali ich rodzice. Takie dzieci miały,
delikatnie mówiąc, przerąbane.
Pierwszy raz z sytuacją, kiedy takowe dziecko było inne niż
wszystkie, zetknęłam się podczas kolonii. Jadąc autobusem do pałacu w Przytoku (tego obok Zielonej Góry) usłyszałam od siedzącej
obok mnie dziewczyny, że największym zagrożeniem na koloniach
jest Ola. Ola to córka kierownika kolonii, czyli szefa wszystkich
szefów na terenie pałacu i okołopałacowym. W ubiegłym roku była
w grupie sąsiadki z autobusu. Donosiła, kablowała, wychowawcy
koło niej skakali, a ona i tak chodziła na skargi do taty.
Po przyjeździe na miejsce okazało się, że Oli nie ma i nie
będzie. Kierownikiem kolonii była pani. Bez dzieci.
W każdym razie w mojej głowie zapaliła się lampka ostrzegawcza. Ile prawdy zawiera opowieść o Oli? Czy rzeczywiście

Fot. użyczone (archiwum autorki)

Tylko u nas 36 stron!
Pora idealna na „Koszmary”

Przy okazji przypominamy,
że przez cały czas możecie się
z nami kontaktować. Chcecie
nam „coś” zakomunikować,
podzielić opinią, pochwalić,
skrytykować, zasugerować tematy, którymi waszym zdaniem
powinniśmy się zająć? Nic prostszego, piszcie do nas w każdej
sprawie. Na maile czekamy pod
doskonale każdemu znanym
adresem poczty elektronicznej:
redakcja@wieszco.pl.
A teraz weźcie do ręki najnowsze wydanie naszej gazety
i zaczytujcie się, i zaczytujcie się
i… wiecie już, co macie zrobić.
U nas jest na czym oko zawiesić. Dziś 36 stron, wiele ciekawych artykułów, stałe rubryki,
mnóstwo autorskich tematów.
WieszCo w tradycyjnej formie,
czyli na papierze znajdziecie
w jednym z 500 punktów kol-

» Dyskoteka na zakończenie szkoły podstawowej, 1974 rok

dzieci ludzi sprawujących nad nami opiekę są wredne? Bo w
mojej klasie…jest ich dwoje…
Mama Maćka uczy historii w starszych klasach. Ma opinię
wymagającego nauczyciela. Maciek przyjeżdża z nią autobusem
i tak samo wraca do domu. Mieszkają w innej dzielnicy. Kolega
z klasy jest cichy, niewiele rozmawia z nami i oczywiście jest
wzorowym uczniem. Podczas przerw spaceruje wokół szkolnego boiska. Przykład do naśladowania. Wzór dla innych. Chyba
dlatego nie bardzo go lubimy. Do tej pory nam nie przeszkadzał.
Ale czy donosi? Czy opowiada o szkolnych kolegach swojej
mamie, która za dwa lata zacznie uczyć nas historii? Zaraz, zaraz, zacznie uczyć również swego syna. Szkoła mała, drugiego

nauczyciela tego przedmiotu nie ma… To znaczy, że on będzie
wiedział, jakie pytania będą na klasówce…
Póki co, nie martwmy się, na razie zdaliśmy do trzeciej klasy.
Na piątą jeszcze przyjdzie czas. Maciek jest jaki jest i niech sobie
żyje w spokoju i ciszy w ostatniej ławce.
Teraz kolej na analizę postawy Gośki. Mama pracuje w bibliotece i dorywczo uczy wszystkiego co popadnie. Jeśli jakiś
nauczyciel zachoruje, to do akcji, czyli na zastępstwo wkracza
mama Gośki. Zamyka bibliotekę i idzie uczyć takiej na przykład
matematyki. Podaje ilość książek na półkach. Ilość egzemplarzy
„Przygód Tomka Sawyera” i „Awantury o Basię”. Ile trzeba
wypożyczyć książek, by dostać tytuł miłośnika biblioteki. Ile

Szukajcie
w środku
opowiadań

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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Muzeum Porcelany. Nie należy również zapominać o
aspektach widokowych i górskiej scenerii – w Wałbrzychu
powstała jedna z najpiękniejszych polskich obwodnic.
- Naturalnie bardzo się cieszymy z ukończenia obwodnicy. Dla Wałbrzycha to kamień
milowy, otwarcie nowego
rozdziału i perspektywy w
dziejach miasta. Trudno w
to uwierzyć, ale na urzeczywistnienie tego zamierzenia czekaliśmy aż pół wieku.
Przełomowe okazało się dopiero unijne wsparcie, za co
wałbrzyszanie podziękowali
„Europejką”, nazwą obwodnicy – mówi prezydent Roman
Szełemej.

Na nowej drodze
Wreszcie się doczekaliśmy. Dokładnie 28 października pierwsi kierowcy pojechali
wałbrzyską obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr 35. To rewolucyjna zmiana komunikacyjna dla całej lokalnej aglomeracji. Nie wszędzie jednak jest tak pięknie.
Najpierw kilka istotnych
faktów. Największa powojenna inwestycja w mieście
została zrealizowana przez
Budimex S.A. Wykonawcę
wyłoniono w przetargu ogłoszonym w 2018 roku przez
Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad oraz
Zarząd Dróg Komunikacji i
Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Przedsięwzięcie realizowano w latach 2019-2022,

na co przeznaczono 397 mln
zł, w czym 297 mln zł stanowi
dofinansowanie projektu z
Unii Europejskiej. Ponad 54
mln zł pochodziło z budżetu
Wałbrzycha, a ponad 46 mln
zł to koszty poniesione przez
GDDKiA. Zadanie miało zostać
ukończone latem zeszłego
roku, ale… nie ma co narzekać. Dobrze, że w końcu inwestycję udało się doprowadzić
do szczęśliwego końca.

Efektem prac jest 6-kilometrowa, dwujezdniowa arteria
komunikacyjna, dwa węzły
drogowe „Żeromskiego” i
„Reja”, trzy wiadukty, kładki
oraz przejście podziemne dla
pieszych. Zadanie obejmowało także budowę dróg dojazdowych, systemu odwodnienia, ekranów akustycznych,
oświetlenia oraz przebudowę
kolidujących sieci istniejącej
infrastruktury. Dotychczasowy

Nową linią przez obwodnicę
Równocześnie z otwarciem „Europejki”

układ komunikacyjny Wałbrzycha opierał się głównie na
niewydolnym ciągu ulicznym
DK 35, który wskutek lawinowo narastającego ruchu
kołowego już dawno osiągnął
maksymalną przepustowość.
Z kolei ciąg uzupełniający
w postaci DW 375 stanowił
istotne zagrożenie dla uzdrowiska w Szczawnie-Zdroju.
Zakończona obecnie inwestycja połączyła wcześniej
zbudowane odcinki obwodnicy, tworząc nowy, efektywny ciąg komunikacyjny,

około 3-krotnie skracający
czas przejazdu z północy na
południe miasta. Powstanie
obwodnicy oznacza zmianę
jakości życia, przesunięcie
tranzytu poza ciasną zabudowę mieszkalną i ograniczenie
zanieczyszczenia środowiska.
To także nowa perspektywa biznesowa, turystyczna
i wizerunkowa. Obwodnica
radykalnie ułatwi dostęp do
historycznego i administracyjnego centrum miasta oraz
ważnych, miejskich atutów
w postaci Starej Kopalni i

Inwestycja miała zostać ukończona latem
zeszłego roku, ale…
nie ma co narzekać
Na szczęście w ostatnich tygodniach wzrosło tempo prac
przy remoncie ul. 1 Maja w
wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin.
Wymiana instalacji podziemnych trwała bardzo długo i
utrudniała życie kierowcom
oraz okolicznym mieszkańcom.
Po interwencjach gminy u
wykonawcy, wreszcie widać
postępy. Wyburzony został już
jakiś czas temu wiadukt na serpentynach prowadzących do
Boguszowa-Gorc, a na części
ul. 1 Maja położono asfalt.
- Będzie to droga trzyjezdniowa. Konieczne było wycięcie sporej ilości drzew, ale
nie było innej alternatywy.
To bardzo trudny projekt, ale
widać postępy i liczymy, że
wykonawca, a więc firma
Eurovia, dotrzyma terminu i
zakończy tam prace w 2023
roku – informuje prezydent
Roman Szełemej.
SCB

uruchomiono nową linię komunikacyjną „EX”,
która kursuje na trasie
Sobięcin > Śródmieście > Podzamcze.

Tędy jedzie autobus:
Barbusse’a – Plac Sucharskiego – Kresowa – 1 Maja
– Plac Solidarności – Limanowskiego – Słowackiego – Wysockiego – Kolejowa
– /obwodnica/ – Łączyńskiego – Wieniawskiego – al. Podwale (tak jak linia C)
– Wieniawskiego – Łączyńskiego – /obwodnica/ – Kolejowa – Nowy Świat
– Limanowskiego – Plac Solidarności – 1 Maja – Karkonoska – Barbusse’a.
Linia funkcjonuje w dni robocze w godz. 6:00-19:00,
a autobusy odjeżdżają z częstotliwością co 20 minut.
Wybrane kursy obsługiwać będą także Galerię Victoria.

REKLAMA

Fot. (red)

» Na nową drogę mieszkańcy Sobięcina jeszcze trochę poczekają
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Odchodzą znani ludzie
W ostatnich dniach pożegnaliśmy dwie
bardzo mocno zasłużone dla naszego regionu osoby. Zmarły Janina Malinowska i
Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz.

roku. Wieloletnia nauczycielka języka polskiego w
szczawieńskim Ceramiku,
w latach 70. wicedyrektor

W wieku 72 lat zmarła
Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz, działaczka Solidarności w latach 80.,
popularyzatorka czytelnictwa. „Ta niezwykła
kobieta zwana była „chodzącą encyklopedią Wałbrzycha” bowiem znała
każdego i nieobce były
jej historie o każdym fragmencie naszego miasta.

Optymizm i uśmiech na
twarzy ciągle jej towarzyszył. Cieszyła się z otrzymanego Medalu 100-lecia
Odzyskania Niepodległości, żartując i przekomarzając się z uczestnikami uroczystości” – tak o
zmarłej napisała wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia
Bielawska.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Janina Malinowska była
znaną i uznaną mieszkanką
Szczawna-Zdroju, z którym
związana była od 1960

tej szkoły. Autorka monografii szkoły wydanych na
50-, 60- i 70-lecie placówki. Opiekowała się także
Młodzieżową Orkiestrą
Dętą. Ta emer ytowana
działaczka ZNP całe swoje
życie poświęciła nauczaniu
młodzieży, kształtowaniu
ich postaw i tworzeniu
pozytywnych wzorców wychowania.
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Igrzyska bez dna i… DNA
Są rzeczy, których raczej nigdy nie doświadczymy. Jak obejrzenie finału piłkarskich mistrzostw świata w loży VIP z nieograniczonym dostępem do wykwintnego menu i luksusowych trunków. Możliwość przetestowania samochodu Bugatti
La Voiture Noire lub tygodniowy wyjazd na Seszele z amerykańską golfistką Paige Spiranac. Słowem niesamowita sprawa. Ale są też rzeczy, których nigdy nie
pojmiemy. Jak organizacja Igrzysk Europejskich w Krakowie za jakiś, bagatela,
miliard złotych.

W polskim piekiełku, w którym
Kaczyński walczy z Tuskiem o miano
najbardziej wkur***jącego polityka w
historii, plotkarskie media wciąż żyją
„wyjściem z szafy” Cichopek i Kurzajewskiego, a na jakąś „kretyńską”
wizytę u lekarza specjalisty trzeba
czekać kilkanaście miesięcy, ktoś
mądry wymyślił, żeby zorganizować
w Krakowie igrzyska. Dosłownie i w
przenośni. Wprawdzie tylko europejskie, ale jednak igrzyska.
To odpowiedź na podobne imprezy w Afryce czy Azji, a pierwsze
dwie edycje wydarzenia odbyły się
w takich znanych demokracjach
jak Azerbejdżan i Białoruś. Igrzyska
Europejskie w Baku i Mińsku okazały
się jednak katastrofą nie mniejszą

niż śpiew, którym raczył przed laty
widzów „Koła Fortuny” Rafał Brzozowski. Nim awansował na prowadzącego inny flagowy program
TVP „Jaka to melodia”. Tymczasem
największa impreza sportowa w Polsce od czasu piłkarskiego Euro 2012
odbędzie się na przełomie czerwca i
lipca przyszłego roku. Kraków był jedynym oficjalnie zgłoszonym kandydatem do jej organizacji, ale trudno
się dziwić, skoro podczas kilkunastu
dni rywalizacji kibice zobaczą walkę
w 28 tak popularnych sportach jak
choćby kajakarstwo górskie, taniec
czy padel i teqball. Idziemy o zakład,
że więcej widzów od tych dwóch
ostatnich dyscyplin gromadzą piłkarskie mecze juniorów w San Marino.

Przypomnijmy tylko jeszcze – co
jest chyba istotne w całych tych
rozważaniach – że w 2014 roku krakowianie w referendum powiedzieli
co myślą o organizacji zimowych
Igrzysk Olimpijskich w swoim mieście. Imprezy o nieporównywalnym
prestiżu do europejskich „pląsów”.
A powiedzieli nie, więc w nagrodę
jak widać dostaną coś... ekstra.
Teraz będzie najważniejsze. Uwaga,
werble, jak wyliczyli krytycy, na IE
z publicznych środków wydanych
zostanie kilkaset milionów złotych.
Jak twierdzą najbardziej złośliwi,
może nawet miliard! Wedle ich szacunków samo wykupienie licencji
na organizację to jakieś 160 mln zł.
Inwestycje w infrastrukturę miejską

pochłoną 350 mln zł, a na przystosowanie (czytaj remonty) obiektów
pójdzie kolejnych 150 „baniek”.
Około sto „melonów” ma kosztować
rozbudowa bazy w innych małopolskich miastach, w których też będą
rywalizować sportowcy. Do tego
doliczcie takie duperele jak 200 mln
na koszty obsługi wydarzenia. Ale,
ale, do wspólnego budżetu dołożyć
mają się też spółki Skarbu Państwa
podległe Jackowi Sasinowi, temu
samemu, który wpadł kiedyś na inny
genialny w swej prostocie pomysł,
zrobienia wyborów kopertowych.
I to wszystko w sytuacji, w której
gdzie się nie obejrzeć, wszyscy pouczają, proszą i nakazują, by zacząć
oszczędzać. Organizatorzy Igrzysk

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)
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Europejskich momentami zachowują się jakby pierwszy i ostatni
raz o gospodarowaniu publicznymi
środkami usłyszeli w liceum na
warsztatach z ekonomii. Na które
to zajęcia przeważnie nie docierali,
ponieważ szli na wagary. No bo
weźmy choćby takie logo imprezy –
płomień, w którego sercu widnieją
wieże kościoła Mariackiego. Ma być
zmienione (może nawet już zostało
przerobione), bo mimo że jego
zaprojektowanie kosztowało jakieś
100 tys. zł, to komuś się nie spodobało. O, albo to. W spółce Igrzyska
Europejskie 2023 (a jakże, powołano
taką do życia) pracuje dziś ok. 120
osób, a blisko połowa z nich zajmuje
podobno stanowiska kierownicze.
Ich rodziny bez większego zażenowania mogłyby powtórzyć słowa
bohaterki filmu Barei „Poszukiwany,
poszukiwana” o tym, że „mój mąż
jest z zawodu dyrektorem”. Nawet
nie chcemy wiedzieć ile zarabiają.
Gdyby Janusz Weiss wrócił do radia
ze swoją audycją „Dzwonię do pani,
pana w bardzo nietypowej sprawie”
pewnie miałby na kilka lat pytań
dotyczących organizacji tych igrzysk.
Szanse na to, że impreza przyciągnie do Krakowa tłumy kibiców, a
miliony widzów przed telewizory
i wpłynie na ożywienie lokalnej
gospodarki, są tak samo duże jak
nagłe wstrzymanie kursowania w
Japonii wszystkich superszybkich
pociągów shinkansen albo przepłynięcie wpław Oceanu Atlantyckiego z Portugalii do Brazylii. Misja
z serii tych niemożliwych. Skumać
po co Polsce impreza wyglądająca
na studnię bez dna, a do tego nie
mająca większego prestiżu, jest
tak samo trudno jak pojąć zadania
napisane przez życie, a opatrzone
gwiazdką niczym łamigłówki z matematyki. O tak niebanalnej treści
jak choćby to: „wiedząc, że pociąg
z indonezyjskim węglem wyjechał
z portu w Szczecinie o godz. 5:00,
a dotarł na miejsce przeładunku o
godz. 10:00 i przejechał dystans 170
km, odpowiedz dlaczego surowiec z
Azji nie chce się palić jak należy”. Z
Igrzyskami Europejskimi jest trochę
jak z tym węglem. Niby wyglądają
na poważną sportową imprezę, ale
jakość pozostawia wiele do życzenia.
Dotąd mówiło się „chleba i
igrzysk”. Dziś śmiało można krzyknąć
„węgla i igrzysk”.
Tomasz Piasecki
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Daisy lepsza od papieża?

Wiecie jak to jest z tą demokracją? To taki „dupny” ustrój,
ale nikt nie wymyślił lepszego.
Gdy otrzymaliśmy informację
o tym, że uczniowie, rodzice oraz pracownicy Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr
5 w Wałbrzychu wybrali na
patronkę placówki – dodajmy
większością głosów – księżną
Daisy, pomyśleliśmy „w porządku”. Nie zaskoczyło nas
nawet to, że w pokonanym
polu pozostało dwoje innych
kandydatów: Jan Paweł II i
siostra Faustyna Kowalska.
Nie, nie czuliśmy z tego powodu zażenowania.
Co więcej, nie zamierzaliśmy nawet o tym wspominać
w WieszCo, choćby nawet
krótko, bo jak wiecie, staramy
się szukać oryginalnych tema-

tów, a w tym przypadku nie
dostrzegliśmy niczego spektakularnego. Ot wybór jak wybór. Ludzie związani ze szkołą
podjęli taką decyzję i tyle.

Najbardziej żenujące
jest to, że odbiera się
dzieciom głosującym
na Daisy prawa do
demokracji, właściwie
u jej podstaw
Nie wskazali przecież morderczyni, złodziejki, oszustki,
która bez opamiętania gwałciła małe dzieci górników,
lecz kobietę, która zrobiła dla
regionu sporo. Co z tego, że
działo się to wtedy, gdy te
ziemie były niemieckie?! Daisy
założyła spółdzielnie socjal-

ne dla koronczarek. Dzięki
niej powstała (nomen omen)
szkoła dla niepełnosprawnych dzieci, w której uczono
podstawowych przedmiotów.
Doprowadziła do oczyszczenia rzeki Pełcznicy, co miało
znaczenie w powstrzymaniu
wzrostu zachorowań na cholerę i tyfus. Jakby powiedziała
dziś młodzież, rozkręciła też
system dystrybucji mleka dla
niemowląt z rodzin górniczych. Choćby z tych kilku
powodów wybór pani von
Pless na patronkę zespołu
szkolnego nie wzbudził w nas
wielkich kontrowersji. Znaleźli się jednak tacy publicyści
w Polsce, którym to się nie
spodobało i rozpętali istną
burzę, głównie w mediach o
prawicowym zacięciu, krzy-

cząc, że to skandal i żenada.
I wiecie co? Przyjmujemy, że
ktoś może mieć inne zdanie,
bo mamy demokrację.
Nie chcemy oceniać, kto
byłby lepszym patronem
szkoły – księżna czy papież?
Nie w tym rzecz. Choć pamiętajcie, że w Wałbrzychu jest
już jedna placówka nosząca
imię Jana Pawła II. To PSP 28.
Tak tylko gwoli ścisłości. Ważniejsze w tym wszystkim jest
to, że krytykowanie demokratycznych wyborów jest próbą
narzucenia jedynie słusznej
wizji świata. A najbardziej
żenujące jest odbieranie
dzieciom i tym wszystkim
głosującym na Daisy, prawa
do demokracji, właściwie u
jej podstaw. Mówiąc: „jak
to, zdecydowaliście się na

Fot. użyczone (Fundacja Księżnej Daisy von Pless)

Celowo daliśmy taki prowokacyjny tytuł. Mamy bowiem ubaw
po pachy z afery, która wybuchła po wybraniu księżnej na patronkę jednej ze szkół w Wałbrzychu. Nie dowierzamy, że ktoś
jest zszokowany tym, że nie wygrał Jan Paweł II. I rozprawia o
wyższości jednej postaci nad drugą. Gdzie tu uszanowanie decyzji społeczności szkolnej?

» Wokół wyboru księżnej Daisy na patronkę
szkoły wybuchła burza w szklance wody

Niemkę, zamiast świętego
Polaka?”. Wywołując w ten
sposób poczucie winy.
I jeszcze na koniec. Gdyby
ktoś pod groźbą posadzenia
na hiszpańskim krześle nakazał nam wskazać patrona
szkoły, wybierając między

Daisy a Janem Pawłem II, w
tym konkretnym przypadku i w tych okolicznościach,
postawilibyśmy krzyżyk przy
księżnej. Taki byłby nasz demokratyczny wybór. I prosimy
o jego uszanowanie.
Tomasz Piasecki

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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Liczą azbest i... spisują
W powiecie świdnickim trwa walka z azbestem. Ciągnie się ona
już od lat. Do waszych drzwi też może zapukać ankieter. Dlatego prosimy, nie wyrzucajcie go z domu, lecz pokażcie, co też
tam macie.
łych oraz wyrobów ciernych.
Azbest wykazuje działanie
chorobotwórcze na skutek
wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Ekspozycja
na azbest prowadzi także do

międzybłoniaka otrzewnej,
raka krtani i nowotworów
przewodu pokarmowego.
Ryzyko tych chorób wzrasta
wraz ze wzrostem dawki i
czasu narażenia.

REKLAMA

Fot. KaR

» Bez odpowiednich kwalifikacji
samodzielnie nie można usunąć
wyrobów zawierających azbest

Azbest stosowano dawniej do termoizolacji i izolacji.
Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej wykorzystywano go również do wyrobu tkanin, farb ogniotrwa-
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Tymczasem wójt gminy
Świdnica informuje o rozpoczęciu inwentaryzacji wyrobów azbestowych występujących na terenie regionu.
Inwentaryzacja jest już pro-

wadzona przez ankieterów
upoważnionych przez władze
gminy. - Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkańców z prośbą o udzielanie
pełnych informacji ankieterowi i udostępnienie swoich posesji do przeprowadzenia spisu z natury. Wszystkie wyroby
zawierające azbest muszą być
usunięte do 2032 roku. Usunięcia azbestu może dokonać
tylko wyspecjalizowana firma
– tłumaczy rzecznik UG Świdnica, Janusz Waligóra. Sprawa
jest poważna. Azbest zatrzymuje się w górnych drogach
oddechowych i jest usuwany
przez rzęski bądź przez system
odpornościowy, jeśli mówimy
o mniejszych cząstkach azbestów. Najmniejsze włókna
azbestowe przedostają się
jednak do płuc oraz innych
organów...
Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne dla
opracowania dokumentu
pod nazwą „Program usuwania wyrobów zawierających
azbest dla gminy Świdnica na
lata 2023-2032” oraz zweryfikowania ilości wyrobów
azbestowych występujących
na terenie gminy Świdnica.
Jak prezentują się dane z roku
poprzedniego? Sprawdziliśmy.
W 2021 roku usuwano azbest

z terenu gminy. W trakcie realizacji usunięto wówczas 467
metrów kwadratowych wyrobów zawierających azbest, o
łącznej masie 9,34 Mg. Kropla
w morzu potrzeb...

Azbest zatrzymuje się
w górnych drogach
oddechowych, a jego
najmniejsze włókna
przedostają się do
płuc oraz innych organów
Więcej szczegółów uzyskacie pod numerem telefonu
ankieterów: 691 015 026
w godz. od 7:30 do 18:00
(Tadeusz Kluz, Edward Rejszel, Sebastian Kulikowski).
Prosimy o właściwą współpracę z ankieterami, rzetelne
przekazywanie informacji oraz
pomoc w lokalizacji azbestu.
Przypominamy także, że
osoba fizyczna nie może samodzielnie usunąć wyrobów
zawierających azbest, np.
pokrycia dachowego. Usuwanie takich wyrobów wymaga posiadania kwalifikacji,
specjalistycznego sprzętu,
zezwoleń oraz zatwierdzonego programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi.
KaR
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Walczy z pożarami, stracił dom
Ostatniego dnia października w jednym z domów na Osiedlu Pogórze w Burkatowie wybuchł pożar. Strażak pełniący służbę w JRG
Świdnica, będący członkiem jednostki OSP Burkatów, stał się ofiarą
tego, z czym walczy na co dzień.

W domu strażaka wybuchł
pożar, wskutek czego stracił dorobek swojego całego
życia. Obecny stan budynku
nie nadaje się niestety do

zamieszkania. Potrzebne są
środki finansowe, aby pomóc dobremu człowiekowi
odbudować dom, by mógł
zamieszkać w nim razem ze

swoją żoną i dwójką małych
dzieci. Sytuacja jest podbramkowa.
Zr zutka.pl to miejsce,
gdzie każdy może zebrać

WIESZ CO | NR 25/8.11.2022 r.

środki na swój samodzielnie
określony cel. Za okazałą
pomoc serdecznie dziękujemy. Wystarczy w swojej
wyszukiwarce internetowej wpisać frazę „pomoc
dla strażaka zrzutka.pl”. I
podarować osobie w potrzebie choć kilka złotych.
Celem jest osiągnięcie poziomu 150 tys. zł. Zbiórka
już sprawnie się rozprze-

Fot. archiwum prywatne
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strzenia, ludzie dobrej woli
udostępniają ją dalej i dalej.

Wszystko wskazuje na to, że
projekt drogi ekspresowej S5
nie jest wyłącznie wynikiem
umowy koalicyjnej pomiędzy
dolnośląskimi samorządowcami a rządem, jak w oficjalnych
wypowiedziach twierdził dotychczas minister Dworczyk.

» Proponowany przebieg drogi S5 w naszym
regionie wzbudza wiele kontrowersji

Wszyscy chcą drogi ekspresowej w rejonie powiatu świdnickiego. Chcemy jej jednak odpowiednio przemyślanej i zaplanowanej. Nie w odległości 100-200 metrów
od domów.
pomysłem, a zdecydowana
większość nie miała żadnych
szans i możliwości na wyrażenie swojej opinii. Emocje
podczas rozmowy wskazują
na ogromną determinację
i niezadowolenie i miejmy
nadzieję na ponowne wytyczenie korytarza. Będziemy reagować, ponieważ jak
mogliśmy usłyszeć sugestię
od dyrektor GDDKiA, że ta
opcja nie jest zupełnie zła,
ponieważ na przykład „w
Warszawie ekspresówki biegną tuż pod blokami” - mówi
Katarzyna Korta-Waz, jedna

z inicjatorek spotkania w
Marcinowicach.
- Jako mieszkańcy Marcinowic, Stefanowic i Gruszowa stanowczo protestujemy przeciwko korytarzowi
drogowemu o oznaczeniu
S5W2a. W wersji pomiędzy
Marcinowicami, Stefanowicami i Gruszowem – w ramach
projektowanej trasy S5. Jesteśmy zaskoczeni nagłą zmianą
przebiegu wskazanego korytarza drogowego. Byliśmy
przekonani, że z uwagi na
pierwotne założenia, rozważany przebieg trasy nie

będzie wpływać negatywnie
na środowisko przyrodnicze i
kulturowe gminy Marcinowice oraz na naszą społeczność
lokalną – mówią protestujący.
Kilka miesięcy temu doszło do spotkania niezadowolonych ludzi z wójtem
gminy oraz dyrektorem
GDDKiA. Powiedzieć, że
było ono burzliwe, to jak
nic nie powiedzieć. Zdenerwowani mieszkańcy głośno
i dobitnie wyrażali swoje niezadowolenie. Wśród
kontrowersji znalazły się:

REKLAMA

Swój sprzeciw wobec proponowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S5
wyrażają mieszkańcy gminy
Świdnica i Marcinowice. Wariantów budowy jest aż 9.
Jeden z nich to tzw. wariant
brązowy, gdzie trasa przebiegać miałaby pomiędzy miejscowościami Niegoszów i Wilków, Marcinowice i Gruszów.
I tu zaczynają się problemy,
ponieważ ekspresówka przebiegałaby około 150 metrów
od zabudowań.
- Wielu mieszkańców jest
zupełnie zaskoczonych takim

zagrożenie dla terenów leśnych, osiedli mieszkaniowych i złóż kopalnianych.
Później protestowali też
mieszkańcy Szymanowa w
gminie Dobromierz.
Członkowie grupy „Nie
dla autostrady/S5 Świdnica/
Marcinowice” podzielili się
niedawno na Facebooku intrygującą refleksją. „Ostatni
szeroko publikowany wyciek ze skrzynki e-mailowej
Michała Dworczyka rzuca
nowe światło na powód budowy drogi ekspresowej S5
(Sobótka-Świdnica-Bolków).

Z maila dowiadujemy się bowiem, że grozi Polsce zwrot
ok. 2-3 mld zł dofinansowania
do budowy drogi ekspresowej S3 (Bolków - Lubawka)
za niespełnienie założonych
parametrów natężenia ruchu.
Wygląda na to, że głównym
powodem budowy drogi S5
jest sztuczne zwiększenie
ruchu na drodze S3. Teraz
możemy zrozumieć, dlaczego
w trakcie prac projektowych
podniesiono założenia parametrów ruchu dla drogi S5 z
19 tys. do 35 tys. pojazdów
na dobę”.
Już 21 listopada o godz.
15:00 w auli widowiskowej
I LO im. Jana Kasprowicza w
Świdnicy odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Jaworzyny Śląskiej,
Marcinowic, Świebodzic i
gminy Świdnica dotyczące
budowy drogi ekspresowej S5
Sobótka-Bolków. Jest o czym
rozmawiać.
KaR
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Zapowiada się gorące
spotkanie dla mieszkańców Jaworzyny
Śląskiej, Marcinowic,
Świebodzic i gminy
Świdnica dotyczące
budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków

Gorąco wokół ekspresówki
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Będzie dobrze, razem damy
KaR
radę.
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Fot. (red)

» - Choć dobrze czujemy się w Polsce,
to jednak i my, i kotka chcemy wrócić
do domu, do siebie – mówi Maryna
Lebedieva-Kostiuk

Daleko od domu, ale razem
Ta historia porwała nas absolutnie. Zmuszona do ucieczki z
ogarniętej wojną Ukrainy pięcioosobowa rodzina postanowiła opisać swoje przeżycia z perspektywy kotki Dzwinki. Przeniesienie na zwierzę emocji ułatwiło wytłumaczenie dzieciom
trudnej sytuacji. I tak powstała książeczka. Pozwolicie, że te
kilkanaście stron zapisanych w zeszycie i okraszonych własnoręcznymi rysunkami tak właśnie będziemy nazywać. Na pomysł
opowiadania wpadła Maryna Lebedieva-Kostiuk, a pomogły
dzieci Lidiia, Halina i Vasyl. Swoje dorzucił też mąż Andrii.
Czuje się Pani bezpieczna?
- Teraz już tak.
Jeszcze 8 miesięcy temu
tak nie było?
- Nie (dłuższa chwila przerwy). Jesteśmy zwykłą rodziną z Kijowa. Dotąd żyliśmy
zwyczajnie. Chodziliśmy do
pracy, dzieci do szkoły. Choć
od dłuższego czasu sytuacja
w naszym kraju była napięta, nie myśleliśmy, że wojna
rozpocznie się na pełną skalę.
Bardziej niespokojna stałam się dopiero w połowie
lutego, gdy wysłuchałam
przemówienia Bidena, który twierdził, że Rosja może
zaatakować całą Ukrainę i
rozpętać u nas piekło. To było
w nocy, obudziłam wtedy
męża, mówiąc, że musimy
coś postanowić.
Co zrobiliście?
- Zdecydowaliśmy, że na tydzień wyjedziemy całą rodziną
do Winnicy, do babci mojego
męża. Myśleliśmy, że przez
ten czas sytuacja jakoś się

unormuje. Zabraliśmy ze sobą
tylko podstawowe rzeczy dla
siebie i dzieci oraz dokumenty
i…
...kotkę?
- Tak (uśmiech), bo Dzwinka
później okazała się główną bohaterką całej historii.
Nie mówiliśmy dzieciom o
naszych lękach. Po prostu
wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy odwiedzić babcię.
To było 20 lutego.
Kilka dni później wiedzieliście już, że nie wrócicie do
domu…
- W nocy 24 lutego obudził mnie mąż i powiedział,
że bombardowana jest cała
Ukraina. To było przerażające. W ciągu dnia, podczas
alarmów przeciwlotniczych,
siedzieliśmy na korytarzu, a
na noc szliśmy spać do spiżarni. Kładliśmy się na podłodze
w ubraniach wierzchnich, na
wypadek, gdyby trzeba było
stamtąd szybko uciekać. Tak
przetrwaliśmy kilka kolejnych dni. Na początku marca
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musieliśmy postanowić, co
robić dalej, bo do babci do
Winnicy przyjechali rodzice
mojego męża z Charkowa.
To było bardzo niebezpieczne
miejsce, z którego mama i
tata Andriia musieli uciekać.
Nie mogliśmy zostać dłużej
u babci, bo było nas za dużo
w jednym mieszkaniu i tak
wymyśliliśmy, że pojedziemy
do Polski. Do kolegi męża we
Wrocławiu.
Trudno było Pani podjąć decyzję o wyjeździe z
Ukrainy?
- To była bardzo trudna
decyzja. Wyjazd z rodzinnego
kraju, ogarniętego wojną...
Ponad dwa dni podróżowaliśmy z Winnicy do Wrocławia,
w tym jedną dobę spędziliśmy na granicy. Chcę jednak
powiedzieć, że mieliśmy to
szczęście, że spotykaliśmy
na swojej drodze zawsze pomocnych ludzi, a w Polsce
jesteśmy traktowani bardzo
dobrze, za co chcę podziękować.

Jak ten trudny czas przetrwały dzieci?
- Były bardzo dzielne. Po
przekroczeniu granicy i dwóch
nieprzespanych nocach byliśmy tak zmęczeni, że postanowiliśmy zatrzymać się na
parkingu przy jakimś sklepie
i zdrzemnąć w samochodzie.
Obudziło nas pukanie w szybę. To był obcy mężczyzna,
który zaprosił nas do siebie,
żebyśmy u niego w domu odpoczęli. Jego rodzina potraktowała nas jak najdroższych
gości. To było bardzo wzruszające. Wyspani mogliśmy
wyruszyć w dalszą drogę do
Wrocławia.
W którym momencie ten
czas tułaczki – jakkolwiek to
zabrzmi – postanowiliście
opisać tworząc opowiadanie?
- To było już po przyjeździe
od kolegi męża z Wrocławia
do Zagórza Śląskiego. Nie
wiedzieliśmy, jak rozmawiać z
dziećmi o wojnie. Widzieliśmy,
że są niespokojne, dopytuję,

kiedy będą mogły wrócić do
domu. Zaczęły wspominać
swoje ulubione zabawki,
książki, miejsca w Kijowie,
dokąd chodziliśmy na spacery.
Mnie i męża strasznie bolało
to, że nie potrafiliśmy odpowiedzieć, kiedy wrócimy do
siebie, bo choć Polska to piękny kraj, a Polacy są gościnni
i bardzo nam pomagają, to
jednak chcielibyśmy kiedyś
wrócić do domu.
Taką małą odskocznią
stało się pisanie tego opowiadania?
- Dokładnie tak. To ja wpadłam na taki pomysł, a dzieci
go podchwyciły. Wspólnie
wymyślaliśmy historie. Stworzyliśmy tę książkę po to, aby
nasza podróż nie pozostała
w pamięci córkom i synowi
wyłącznie jako trudne wspomnienie. Jest w niej trochę
humoru z takim lekkim kocim
zacięciem.
Dlaczego wyprawa opisana jest z perspektywy
właśnie kota?
- Dźwinka, czyli nasza
11-letnia kotka dotąd nigdy
nie wychodziła z domu, była
jak to mówią Polacy kanapowcem. Uwielbiała wygrzewać się na parapecie, wędrować po mieszkaniu i spać na
ulubionym łóżku. Zawsze bała
się wszelkich wycieczek i tego
całego tajemniczego świata
za drzwiami mieszkania. Na
pewno nigdy nie pomyślałaby,
że będzie musiała pokonać
dystans półtora tysiąca kilometrów. Tymczasem musiała
wyruszyć po raz pierwszy
w życiu w daleką podróż.
Przeniesienie tych wszystkich
emocji na kota, ułatwiło wytłumaczenie trudnej sytuacji
dzieciom.
O czym opowiada książka?
- Dokładnie o wszystkich
etapach naszej podróży. Od
wyjazdu z domu w Kijowie,
poprzez pobyt w Winnicy,
przejazd przez Polskę aż do
momentu, gdy przybyliśmy
z Wrocławia do Zagórza Śląskiego. Opisaliśmy wszystko krok po kroku, a do tego
powstały rysunki. Ja szkicowałam, a dzieci kolorowały.
Gdy zapisywałam kolejne
strony, wieczorem czytałam
je dzieciom, a one mówiły co
poprawić lub co jeszcze dodać. Gdy na początku książki
kotka mówi, że nosidełko
jest czymś przerażającym,
to już pod koniec opowieści
wspomina, że to jest coś,
czego ludzie używają, żeby
móc zostać ze swoim kotem.
Dzwinka jest trochę ironiczna

w tym, o czym opowiada, bo
nie chcieliśmy, żeby to była
strasznie poważna historia.
Dzieci chciały stworzyć
taką książeczkę?
- Bardzo. Gdy kończyły
naukę w ukraińskiej szkole, a
uczyły się tylko rano zdalnie,
wyłącznie przez dwie godziny, bo nauczyciele przez tyle
czasu mieli w domach prąd,
często siadaliśmy i coś dopisywaliśmy do naszego opowiadania. Poza tym miałam
doświadczenie w podobnych
zajęciach, bo gdy jeszcze nie
miałam dzieci, koordynowałam pracę w pewnym ukraińskim czasopiśmie. Teraz
było mi łatwiej to wszystko
wymyślić i skoordynować
(uśmiech).
I wszystko jasne…
- Na Ukrainie mieliśmy taki
rytuał, że co wieczór siadaliśmy z dziećmi i opowiadaliśmy sobie bajki, które ja
wymyślałam. Potem nawet
namalowałam mapę lasu do
tych wymyślonych przeze
mnie opowieści. Gdy uciekaliśmy, to zabraliśmy tę mapę ze
sobą, żeby przypominała nam
rodzinny dom. Gdy na nią dziś
patrzymy, od razu wracają
miłe wspomnienia.
Książka jest skończona,
czy będą kolejne rozdziały?
- Mam nadzieję, że zostanie ukończona w chwili, gdy
wrócimy na Ukrainę. Choć
dobrze czujemy się w Polsce,
to jednak chcemy wrócić do
domu, do siebie. I kotka, i my
bardzo tęsknimy, ale i ona, i
my zrozumieliśmy jak ważne
jest to, że jesteśmy razem, ale
chcemy wrócić do domu. Dla
nas wszystkich jest niesamowicie istotne, by być razem w
bezpiecznym miejscu.
Pokazywała Pani komuś
to, co stworzyliście?
- Jeszcze nie, Pan jest pierwszą osobą, która to ogląda.
Jest mi niezmiernie miło.
A chciałaby Pani, żeby to, co
jest teraz w zeszycie, zostało wydane? Może wtedy ta
opowieść pomogłaby wielu
przetrwać trudny czas?
- Na pewno, ponieważ dzięki temu opowiadaniu moje
dzieci zapamiętały ucieczkę
z Ukrainy, nie jako przerażający czas, ale jako przygodę
opowiedzianą z perspektywy
kotki Dzwinki.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
JEŚLI CHCIELIBYŚCIE POMÓC WYDAĆ
KSIĄŻKĘ MARYNY LEBEDIEVYKOSTIUK, W KTÓREJ KOT OPOWIADA
UCIECZKĘ UKRAIŃSKIEJ RODZINY
Z KRAJU POGRĄŻONEGO W WOJNIE
PISZCIE NA ADRES:
REDAKCJA@WIESZCO.PL
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Dziki do odstrzału
Mieszkańcy dzielnicy Konradów w Wałbrzychu od wielu miesięcy alarmowali
o dzikach, które zbliżają się do domostw, są widoczne niemal codziennie
na ulicach i w okolicach gospodarstw domowych.

Roman Szełemej podjął decyzję o
odstrzale 50 dzików, które szukają
pożywienia w mieście. Gospodarz
Wałbrzycha podkreśla, że gmina

podejmowała różnego rodzaju
kroki, by ten problem rozwiązać.
Między innymi prowadzona była
akcja odławiania dzików i wy-

» Policjantka po służbie staje się
artystką. Niecodzienna rzecz, prawda?

wożenia ich poza granice miasta,
tak by do Wałbrzycha nie wróciły.
Nie przyniosła ona jednak chyba
wystarczających efektów, skoro na
Konradowie widok dzika na ulicy
jest dość powszechny.
- W uzgodnieniu z powiatowym
lekarzem weterynarii i we współdziałaniu z zarządem okręgowym
PZŁ, podpisaliśmy jako gmina porozumienie dotyczące warunków i
zasad przeprowadzenia odstrzału

Fot. ilustracyjne (archiwum redakcji)

WAŁBRZYCH

Jest szansa, że wreszcie mieszkańcy Konradowa będą mogli
spać spokojnie i bez obaw wychodzić ze swoich domów. Prezydent
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redukcyjnego dzików – tłumaczy Roman Szełemej. Do zadania zostaną wyznaczeni myśliwi
i to oni dokonają odstrzału 50 sztuk dzików
bytujących w granicach naszego miasta.
SCB

WAŁBRZYCH

Nie mandat, ale
pędzel i sztaluga
Takie osoby podziwiamy i o takich ludziach chcielibyśmy,
żeby było głośno. Którzy mają wielkie pasje. Więc zawsze
chętnie dokładamy swoją cegiełkę do promocji takich postaci jak Kinga Mikołajska, wałbrzyska policjantka, malująca przejmujące obrazy na płótnie. Tak, dobrze przeczytaliście, dziewczyna na co dzień wypisująca mandaty, jest
wrażliwą artystką.

Do niedawna nikt nie wiedział,
czym po pracy w wolnych chwilach
zajmuje się młodsza aspirant. No
może poza najbliższą rodziną, która zdawała sobie sprawę ze skali
talentu Kingi Mikołajskiej. Dopiero
gdy znajomi i koledzy z komendy
policji otrzymali zaproszenie do
Muzeum Porcelany na wernisaż jej
prac, zaczęli szczęki zbierać z podłogi. Wyszło szydło z worka i okazało
się, że obok pomagania innym – bo
praca w policji to dla niej misja i
powołanie – dziewczyna ma jeszcze
jedną twarz, dużo bardziej wrażliwą.
Gdy zrzuca mundur, bierze pędzel
i tworzy obrazy, chwytające za serce.
Zresztą sami spójrzcie.

Motywem przewodnim jej prac
są kobiety. - Ponieważ moim zdaniem to panie skupiają w sobie
największe emocje i odzwierciedlają rozmaite uczucia – podkreśla
Kinga Mikołajska. - W moich obrazach można doszukać się pewnych przeżyć, które mnie samą
dotknęły, ale nie są to absolutnie
autoportrety. Przelewam jedynie
na płótno moją wrażliwość i wychodzi chyba nieźle – uśmiecha się
nasza bohaterka. Powiedzielibyśmy więcej, wychodzi naprawdę
świetnie. Jej malowidła mają w
sobie to coś. Nie będziemy silić się
na to, by zrecenzować twórczość
policjantki, ale nam jej prace bar-

więc... postanowiłam tworzyć dalej
– śmieje się nasza rozmówczyni.
Artystka namalowała dotąd
26 obrazów, które do niedawna
można było oglądać we wspomnianym wałbrzyskim Muzeum
Porcelany, a teraz zostały wystawione w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Motywem przewodnim obrazów są kobiety, bo to one
skupiają w sobie największe emocje
Gdy płótna tam się pojawiły, koledzy
i koleżanki z pracy nie kryli swojego
zdumienia pasją Kingi Mikołajskiej,
która w policji, w zespole do spraw

» Obrazy Kingi Mikołajskiej są naprawdę przejmujące

wykroczeń Wydziału Prewencji KMP
w Wałbrzychu, pracuje od 14 lat. Codziennie zajmuje się choćby kradzieżami, wyjaśnianiem popełnionych
przez kierowców przewinień w ruchu
drogowym, czy zakłócaniem porządku. Zdarza się oczywiście, że wypisuje mandaty, ale gdy tylko ma wolną
chwilę, sięga po pędzel i wtedy bez
reszty oddaje się swojej pasji, przenosząc się na chwilę w inny wymiar.
Ten artystyczny. - Wciąż uczę się,
ale już widzę, że ręka nabiera coraz
większej wprawy, dlatego chyba każdy kolejny obraz jest lepszy – mówi
policjantka-artystka. A my mamy
radę. Maluj dziewczyno, maluj,
ponieważ wychodzi ci to wspaniale.
Tomasz Piasecki

Fot. użyczone (Kinga Mikołajska)

Fot. użyczone (www.dolnoslaska.policja.gov.pl)

dzo się podobają. Swoje dzieła
maluje farbą akrylową na płótnie,
ale powstają one także przy użyciu
szpachli i pędzli.
Nie ukończyła żadnego kursu malowania, ani szkoły artystycznej, jest
samoukiem, choć jak sama przyznaje
sztuka od zawsze jej towarzyszyła, a
rysowaniu poświęcała wiele godzin
już jako dziecko. Dopiero jednak
półtora roku temu natknęła się w
internecie na artykuł o technice malowania szpachlą i pędzlem, potem
obejrzała w sieci film instruktażowy
jak to się robi i... jakby nigdy nic
usiadła przed sztalugą, po czym
namalowała swój pierwszy obraz.
- Mąż, który był pierwszym recenzentem, powiedział, że mu się podoba,
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Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» W Parku Zdrojowym powstaje amfiteatr z otwartym
zadaszeniem o konstrukcji drewnianej

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Nie oglądają się, tylko zasuwają
Bo nie ma na co się oglądać. Znacie to z własnego doświadczenia, że jeśli sami
nie weźmiecie się do roboty, to nikt za was nie wykona ciężkiej pracy? No właśnie! Tak samo jest w samorządzie. Doskonale rozumieją to w Szczawnie-Zdroju,
gdzie trwa wiele inwestycji.
Jeśli bywacie w uzdrowisku,
to pewnie zwróciliście uwagę,
że na każdym kroku coś się
buduje. Tu ryje koparka, tam
robotnicy uwijają się przy
układaniu kostki, a jeszcze
gdzie indziej maszyna prze-

rzuca drewniane belki. To jest
intensywny czas.
O wielu z tych inwestycji już wspominaliśmy. Dziś
zebraliśmy te najważniejsze
informacje w jednym artykule. Przy ul. Mickiewicza

niedawno były krzaki i nieużytki działkowiczów. Teraz
trwa tam budowa zespołu
szkolno-przedszkolnego wraz
z kompleksem sportowym
i miejscem obsługi turysty
z dużym parkingiem, miej-

GŁUSZYCA

Chcą być jak Sanah

scami dla kamperów i stacją
ładowania rowerów elektrycznych. Trwają ostatnie prace,
a całość ma być skończona
jeszcze w tym roku. Razem z
posadowionym w sąsiedztwie
zbiornikiem o pojemności 100

tys. litrów, do którego spływać
ma deszczówka. Potem wody
opadowe będą wykorzystywane do podlewania boiska
i roślin w uzdrowisku. Jeszcze
raz to powiemy – świetny
pomysł.

młodości, a do miasta wracają
z wielkim sentymentem czerpiąc inspirację do twórczości.
Agnieszka Musz to z kolei
głuszyczanka, której pasją jest
pisanie wierszy i prozy, a także
teatr i florystyka. Podczas spotkania, prowadzonego przez
Sabinę Jelewską, dyrektorkę
CK-MBP, nie zapomniano o
dwóch znanych, ale już nieżyjących mieszkańcach miasta, zakochanych w rymach.
Wspominano Stanisława Mi-

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

i Agnieszka Musz – cztery
wspaniałe kobiety piszące
wiersze i w różny sposób
związane z miastem. Izabela
Monika Bill to wrocławska
poetka, którą inspirują głuszyckie górskie krajobrazy,
m.in. Kamyki czy Soboń, wydała kilka autorskich tomików
poezji i współtworzyła wiele
almanachów. Romana Więczaszek i Stanisława Ziobrowska urodziły się w Głuszycy, tu
się wychowały i spędziły lata

Red

» Poezja w Głuszycy ma się całkiem dobrze

Znacie pewnie tę wokalistkę, robiącą w Polsce ostatnio zawrotną karierę. Dlaczego o niej wspominamy?
Ponieważ jej ostatnie utwory interpretujące wiersze
polskich wieszczów, okazały się prawdziwym hitem.
Dzięki niej poezją zaczęło interesować się więcej
osób. Ten sam cel, choć na mniejszą skalę, chciano
osiągnąć w Głuszycy podczas spotkań z… poezją. I
się udało.
Wiadomo nie od dziś, że
Głuszyca to wyjątkowe miejsce, ale czy wiedzieliście, że
jest tam wielu miłośników
wierszy? Zresztą klimat miasta
inspiruje do szukania rymów.
Udowodniły do idealnie „Jesienne spotkania z poezją”
zorganizowane w Centrum
Kultury-Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Głuszycy.
Gośćmi były: Izabela Monika Bill, Romana Więczaszek, Stanisława Ziobrowska

Miasto przebudowuje plac
zabaw w Parku Szwedzkim.
Nowoczesne konstrukcje już
są widoczne. Wielkie drewniane bele, liny, a do tego
masa piasku. Wszystko to robi
wrażenie. Prace jeszcze trwają, ale powoli wyglądajcie ich
zakończenia. Jeszcze więcej
dzieje się w Parku Zdrojowym,
w którym powstaje amfiteatr z
otwartym zadaszeniem o konstrukcji drewnianej i trybuną
wraz z obiektem socjalno-technicznym. Ściany w formie
łuków polepszą akustykę, a
drewniane siedziska w miarę
oddalania się od sceny przechodzić będą w teren zielony
tworząc naturalną i zieloną
przestrzeń dla widzów. Kształt
i forma obiektu nawiązują
do istniejącego wcześniej
amfiteatru. W niedalekim
sąsiedztwie wyremontowana
zostanie także Aleja Rododendronów i położona przy
niej toaleta. Powstaną nowe
schody na Wieżę Anny, a w
obszarze Słonecznej Polany
powstanie skatepark.
O wieży widokowej na
Wzgórzu Gedymina napisano
już chyba wszystko, dodajmy
tylko, że przez ostatni miesiąc tę atrakcję odwiedziło
ponad 32 tys. osób. Wkrótce
zagospodarowany zostanie
teren wokół stawów, o którym
obszernie też już pisaliśmy, bo
jesteśmy zbudowani tym jak
wiele dzieje się w Szczawnie.

chalika, który przez wiele
lat współtworzył głuszyckie
spotkania z poezją oraz Marka Juszczaka, urodzonego w
Głuszycy byłego sztygara z
Knurowa, powracającego w
swoich utworach do krainy
lat młodości.
Miłą niespodzianką było
przybycie Zbigniewa Brożka,
który także zaprezentował
swoje wiersze publiczności. To

kolejna osoba, która urodziła
się i wychowała w Głuszycy, a
w swoich wierszach powraca
z rozrzewnieniem i tęsknotą
do miejsca narodzin.
Uczestnicy spotkania mogli
także poznać najnowsze publikacje, w których zawarte
są wiersze lokalnych poetów,
m.in. album wydany w tym
roku przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Głuszycy „Tu jest

mój dom – wiersze wybrane
z bloga Stanisława Michalika
wzbogacone fotografiami”, a
także zbiór poezji wydany w
2021 pod redakcją Romany
Więczaszek zawierający utwory przyjaciół miasta. Spotkanie
umilili Wojciech Jelewski i
Sławek Gucwa przyjemnymi
dla ucha dźwiękami gitary
klasycznej.
Red
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BOGUSZÓW-GORCE

Pociąg potrącił kobietę
Kobieta na terenie Boguszowa-Gorc szła wzdłuż torowiska w miejscu niedozwolonym i do tego tyłem do
ruchu pojazdu szynowego. Z
informacji, które na miejscu

zdarzenia uzyskali funkcjonariusze ruchu drogowego
wałbrzyskiej komendy oraz
miejscowego komisariatu wynika, że mieszkanka powiatu
wałbrzyskiego nie reagowała

na sygnały dźwiękowe nadawane przez maszynistę. Z
obrażeniami obu rąk trafiła
do szpitala. Była przytomna,
ale okazało się, że znajdowała się w stanie upojenia

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w Boguszowie-Gorcach. To tu 62-letnią kobietę potrącił pociąg jadący trasą Wałbrzych – Szklarska Poręba.

alkoholowego. Miała 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Mundurowi ustalili, że 47-letni maszynista był natomiast
trzeźwy.
SCB

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice/Klaudia Karczmarz)

» Po raz drugi walczono w maratonie
górskim im. Wiesława Ślawskiego

STARE BOGACZOWICE

Bieg z cudnymi widokami
Z nowościami jest różnie. Nie zawsze wzbudzają zachwyt. Inaczej jest z maratonem górskim im. Wiesława Ślawskiego, który choć odbył się dopiero po raz drugi,
już zachwyca.
Oczywiście uczestniczących
w nim biegaczy, ale przecież

o to chodzi. By przyjeżdżający
na zawody byli zadowoleni. Z

organizacji, skali trudności, całej
otoczki. Niech mówią o wydarze-

niu: „dla mnie bomba” lub „chcę
więcej”.

Drugi maraton górski im. Wiesława Ślawskiego odbył się w Starych
Bogaczowicach pod koniec października, ale do dzisiaj słyszymy tu
i ówdzie pochwały na jego temat.
Blisko 60 śmiałków stanęło na
starcie, by zmierzyć się z jedną z
najbardziej malowniczych tras w
Polsce, która liczyła… 42 km. Wszak
to maraton, więc nie mogło być
inaczej, a że w górach, to tym lepiej.
Nikt nie mówił, że będzie łatwo.
Pogoda dopisała, a jesienne widoki
rekompensowały poziom trudności
biegu. – Nie ma co, to był trudny
maraton, nie dla laików. Na trasie
znajdowało się dużo stromych podbiegów, a nawierzchnia była mocno
zróżnicowana. Mieliśmy asfalt czy
las i pola. Do tego dochodziły błoto
i liście. Jednak trasa była tak malownicza, że zachwyciła niejednego
uczestnika – mówi Mirosław Lech,
wójt Starych Bogaczowic.
Biegacze rywalizowali w kategorii open oraz w grupach wiekowych. W najważniejszej klasyfikacji
u pań zwyciężyła Katarzyna Bernat,
druga była Iweta Adamczyk, a
trzecia Ewa Pastuszeńko. Wśród
panów najszybciej linię mety minął
Grzegorz Małyga, który wyprzedził Michała Norberta i Jaromira
Kurzeję.
Red

JEDLINA-ZDRÓJ

Przyzwyczailiście się do tego, że fetowanie odzyskania przez Polskę niepodległości co roku jest podobne?
Nie to, żebyśmy mieli coś przeciwko patriotycznym pieśniom lub oficjalnym uroczystościom pod pomnikami.
Zaraz wam udowodnimy, że 11 listopada może zapaść w
pamięć także z innego powodu.
Najpierw ogłosimy, że obchody Święta Niepodległości
w Jedlinie-Zdroju zapowiadają
się dość nietypowo. Nim udowodnimy, że tak będzie, musimy wspomnieć o tradycyjnych
wydarzeniach, których tego
dnia w mieście nie zabraknie.
A więc… w gminie nie rezygnują z oficjalnego uczczenia pamięci wszystkich, którzy

walczyli o odrodzenie państwa polskiego. Zostaną złożone kwiaty pod Obeliskiem
Miejskim i przy tej okazji nie
zabraknie patriotycznych pieśni. - W tym roku chcemy
jednak podkreślić radosny
charakter Święta Niepodległości. Dlatego po uroczystościach zapraszamy na piknik
rodzinny na terenie komplek-

su „Active Jedlina” przy ul.
Kłodzkiej. Być może uda nam
się także otworzyć lodowisko
plenerowe – zapowiada burmistrz miasta Leszek Orpel.
Nam podoba się to złamanie
pewnego schematu, ale żeby
dobrze się tego dnia bawić,
musicie poznać szczegóły, a
wyglądają one tak. Uroczystości
na Skwerze Wolności zaplano-

» Główne uroczystości niepodległościowe w Jedlinie-Zdroju
odbędą się przy Obelisku Miejskim na Skwerze Wolności

wano o godz. 16:00, natomiast
piknik rodzinny rozpocznie się
o godz. 18:00. Czekają na was
parady, pokazy multimedialne
i zabawa z DJ-em. Jeśli temperatura będzie odpowiednia,
to na otwartym lodowisku
odbędzie konkurs tańca na lodzie. – W poprzednim sezonie
z zabaw na lodzie cieszyli się
nie tylko nasi mieszkańcy, ale
także wielu turystów. Wierzę,

że tym razem będzie podobnie
– mówi Wiesław Zalas, dyrektor
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Przy okazji zapraszamy
również do Parku Aktywności
„Czarodziejska Góra”, gdzie
cały czas czynne są trasy linowe, wieża wspinaczkowa i
tor saneczkowy. Gdy przyjdą
mrozy, uruchomiony zostanie szkoleniowy stok narciarski i zimowy tor pontonowy.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Święto na lodzie
Tymczasem jeszcze tylko
do 9 listopada możecie wziąć
udział w konkursie na najładniejszy kotylion. Prace należy
składać w miejskiej bibliotece
lub w centrum kultury. A 11
listopada w wybranych restauracjach i kawiarniach w
mieście zjecie specjalne potrawy niepodległościowe. Szczegółów szukajcie na stronie
Red
www.ckjedlina.pl.
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Fot. użyczone (SM w Świdnicy)

» Strażnicy miejscy gdy tylko zobaczą, że ktoś spala wilgotne odpady
roślinne, nie mają wyjścia, muszą kogoś takiego ukarać mandatem

ŚWIDNICA

Dymi się nad Świdnicą
Choć już od wielu lat zabronione jest spalanie odpadów – nawet tych roślinnych – to jednak nadal można spotkać ludzi, którzy nie zważając na przepisy i
zdrowie spalają, co popadnie… Dosłownie.
Mamy tu dobitny przykład ze
Świdnicy. Tylko jednego dnia, to
jest 27 października, strażnicy
ukarali dwie osoby spalające
wilgotne odpady roślinne na
terenie ogrodów działkowych.

Po otrzymaniu zgłoszenia od
mieszkańców miasta funkcjonariusze nie mieli żadnego problemu ze zlokalizowaniem źródła
zadymienia, gdyż już z daleka
było widać kłęby siwego dymu.

Za tego typu wykroczenie grozi
mandat karny w kwocie do 500
złotych. Na nic tłumaczenia, że
nie wiedzieliśmy...
Przy spalaniu wydziela się
dużo dymu o nieprzyjemnym

JAWORZYNA ŚLASKA

Idą zmiany
na wsiach

zapachu, utrudnia on oddychanie i powoduje łzawienie.
Jednak największym niebezpieczeństwem są trujące substancje – furany i dioksyny,
powstające w procesie spa-

lania. Substancje te działają
silnie mutagennie, naruszając
strukturę kodu genetycznego.
Dioksyny należą do najbardziej trujących, rakotwórczych
substancji, ale ich działanie

Fot. użyczone (UM Jaworzyna Śląska)

cze ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i przyłączami
wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół budynku.
Podpisano już też umowę z wykonawcą budowy budynku wiejskiego
centrum integracji społeczności wiejskiej w Pastuchowie. W budowanym
obiekcie znajdzie się także siedziba

KaR

» Świetlica wiejska w Pasiecznej zostanie
całkowicie przebudowana

Nowy Jaworów, Pasieczna, Pastuchów
– w tych sołectwach gminy Jaworzyna
Śląska powstaną świetlice wiejskie. W
budowanym obiekcie w Pastuchowie dodatkowo znajdzie się siedziba ochotniczej
straży pożarnej.
Zlecono już opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Jaworowie. Obiekt
o pow. ok. 100 m. kw. będzie zlokalizowany za boiskiem w tejże miejscowości. Zakres prac projektowych
obejmuje pomieszczenia głównej
świetlicy, pomieszczenie gospodar-

nie jest natychmiastowe. Ich
toksyczność polega na powolnym uszkadzaniu narządów
wewnętrznych.
Tak dla przypomnienia, bio
odpady po zapakowaniu do
brązowego worka, stanowią
źródło energii odnawialnej. Do
pojemnika (lub oczywiście worka) brązowego powinny trafiać
odpady biodegradowalne.
Nie wiecie co to takiego? Otóż
należy tam wrzucać odpadki
warzywne i owocowe, kwiaty
cięte, ogrodowe, doniczkowe,
rozdrobnione gałęzie drzew
i krzewów, skoszoną trawę,
liście, trociny oraz korę drzew.

ochotniczej straży pożarnej. Zakończenie realizacji zaplanowano w 2023
roku. Obecnie trwają roboty związane
z fundamentowaniem budynku.
Przebudowana zostanie również
świetlica w Pasiecznej. Trwają tam
prace projektowe i uzgadnianie
zakresu szczegółowego przebudo-

wy obiektu. Planuje się wykonanie
nowych podłóg, sufitów podwieszanych, nowych instalacji, ogrzewania
budynku oraz remont istniejących
łazienek. Największej modernizacji
zostanie poddane pomieszczenie
kuchenne, które zyska większą powierzchnię.

Prace są realizowane w ramach
projektu „Budowa/modernizacja centrów integracji aktywności społecznej
na obszarach wiejskich w gminie
Jaworzyna Śląska”. Koniec prac
zaplanowano już w drugiej połowie
przyszłego roku.
KaR

Nie bądźcie obojętni
Zbliżający się okres zimowy, to ciężki czas dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dla
seniorów, osób niepełnosprawnych, chorych i bezdomnych.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie
nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych
osób.

W Dobromierzu pamiętają o najsłabszych... - Apelujemy do wszystkich o
zwrócenie szczególnej uwagi na osoby,
które mogą potrzebować pomocy. Prosimy
o zrozumienie problemów i potrzeb osób

przebywających w naszym najbliższym
otoczeniu. Nie pozostańmy obojętni – mówi
kierownik GOPS Dobromierz, Anna Kłys.
Wyrażamy nadzieję, że nasze wspólne
działania pozwolą wesprzeć w tegorocznym
sezonie zimowym wszystkich potrzebujących, a także uniknąć sytuacji kryzysowych.
Informacje o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Dobromierz będą przyjmowane bezpośrednio przez terenowych
pracowników socjalnych lub telefonicznie

Fot. KaR

» Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji co roku usuwa setki zatorów sieci

ŚWIDNICA

Spuszczajcie wodę z głową
Nie wykazujemy poszanowania dla kanalizacji. Dziwna teza, prawda? Gruz w
toalecie? Igły? Tak, i to nie wszystko… Aż w głowie nie mieści się, co ludzie
są w stanie spuścić razem z wodą w ubikacji.
Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji co roku usuwa
setki zatorów sieci kanalizacyjnej,

które powstały na skutek wrzucania
do toalety przedmiotów, które nigdy
nie powinny się tam znaleźć. Śmieci

tam wrzucone mogą spowodować
zapchanie wewnętrznej kanalizacji w
budynku i doprowadzić do poważnej

ŚWIEBODZICE

Zabawy z policją
w... chowanego
Mundurowi z zespołu kryminalnego komisariatu w
Świebodzicach zatrzymali mężczyznę poszukiwanego
dwoma listami gończymi. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, gdzie ukrył się łotrzyk.
Sprawa jakich wiele, prawda? Tu mamy jednak pewien
ciekawy „smaczek”. 29-latek
za popełnione w przeszłości
przestępstwa, miał do odbycia
karę blisko 2 lat pozbawienia wolności. Chcąc uniknąć
pobytu za kratkami, ukrył

się przed policjantami pod...
kuchenną podłogą. Świdniccy policjanci znani są jednak
z tego, że zawsze sprawdzają dokładnie wszystkie
miejsca, uwierzcie absolutnie
wszystkie, w których mogą
przebywać osoby przez nich

poszukiwane. Tak też było
oczywiście i tym razem.
Policjanci zapukali do drzwi
jednego z domów na terenie
Świebodzic, bo podejrzewali,
że wewnątrz może znajdować
się mężczyzna, który jest poszukiwany przez nich listem

awarii. Taki zator może sprawić, że
ścieki cofną się i zaleją mieszkanie,
ogród lub ulicę powodując duże

gończym. Drzwi otworzyła
kobieta. W trakcie rozmowy
z nią funkcjonariusze usłyszeli
dobiegający z kuchni hałas.
Ale w kuchni nikogo nie było,
a szmery było słychać nadal i
to spod podłogi. Po podniesieniu jednej z płyt w schowku
mundurowi znaleźli poszukiwanego mężczyznę, który nie
krył zdumienia, kiedy jego
kryjówka została zdemaskowana. 29-latek ma do odbycia
karę blisko 2 lat pozbawienia
wolności za wcześniejsze kradzieże i przestępstwa narkotykowe. - Mężczyzna ukrywał
się przed organami ścigania,
chcąc uniknąć pobytu za kratkami. Trafił już do zakładu
karnego, gdzie będzie miał
dużo czasu na rozmyślanie
o zabawie w chowanego z
mundurowymi – mówi oficer
prasowy KPP Świdnica, Magdalena Ząbek.
KaR

Fot. KaR

DOBROMIERZ
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straty materialne i zanieczyszczenie
środowiska.
Jeden ruch i wszystko, co znalazło
się w sedesie zaczyna płynąć do
oczyszczalni. Biologiczne resztki pochodzące od człowieka już po drodze przybierają postać płynną, która
w świdnickiej oczyszczalni po skomplikowanych procesach biologicznych zamienia się we wypuszczaną
do Bystrzycy wodę. Wszystko, co nie
pochodzi od człowieka, zaburza ten
proces. Najmniej papier toaletowy,
najbardziej syntetyczne chusteczki.
Lista rzeczy odnajdywanych jeszcze
we wstępnym procesie oczyszczania
ścieków jest zatrważająca. Są to
fragmenty garderoby i całe wędliny,
patyczki do uszu, warzywa i owoce,
strzykawki, igły, pampersy...
A czy wiedzieliście o tym, że zgodnie z ustawą z 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków
zabrania się wprowadzania ścieków
opadowych i wód drenażowych do
kanalizacji sanitarnej? Kto nie przestrzega tego zakazu, podlega, teraz
uwaga, karze ograniczenia wolności
albo grzywny do 10 tys. zł. Teraz już
wiecie. I dwa razy zastanówcie się,
co wrzucacie do sedesu, by spuścić
razem z wodą do kanalizacji.
KaR

» Nietypową kryjówkę znalazł sobie mężczyzna poszukiwany
listem gończym. Schował się pod… podłogą

Fot. użyczone (KPP Świdnica)
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» Wnętrze kościoła ewangelickiego na Sobięcinie, lata 30. XX w. (Fot. www.polska-org.pl)

Tu się kiedyś modlono (3)
Chcecie wiedzieć, z której kaplicy zrobiono bibliotekę? Albo który kościół przebudowano na biura i magazyn Ruchu? A dlaczego w czasie mszy przed pierwszą podzamczańską kaplicą gromadziły się tłumy wiernych? Czytajcie naszą opowieść.
Przed nami trzecia, ostatnia część historii o dawnych
wałbrzyskich i szczawieńskich
świątyniach, do której serdecznie zapraszam.

Kaplica ewangelicka
(Szczawno-Zdrój)

Podobnie jak katolickim
kuracjuszom Szczawna-Zdroju, również protestantom
pewną trudność sprawiało
uczęszczanie do świątyni
położonej w obecnej dzielnicy Szczawienko, w dosyć
sporej odległości od uzdrowiska. Aby załagodzić ten
problem, w czasie sezonu
przysposabiano świeckie pomieszczenia znajdujące się
w pobliżu założeń uzdrowiskowych do odprawiania
nabożeństw. Uczucia religijne
domagały się jednak bardziej godnej oprawy. Jako
pierwsza powstała kaplica
katolicka (jej historię opisaliśmy w poprzednim odcinku),
nieco później w niedalekiej

odległości wzniesiono kaplicę ewangelicką. Theodor
Blätterbauer tak to opisał:
„Ze składek ewangelickich
kuracjuszy powstał fundusz
na budowę prywatnej kaplicy
ewangelickiej. Ponieważ był
on jednak dalece niewystar-

czający do zrealizowania
celu, więc Jego Jaśnie Oświecona Mość Książę Pszczyński
zdecydował się udostępnić
bezpłatnie zarówno plac pod
budowę, jak i materiał budowlany. Kaplica ta, zdobiąca
rejon uzdrowiska, została

otwarta na pierwsze nabożeństwo dnia 8 czerwca 1884
roku”.
O istnieniu tych dwóch
kaplic (katolickiej i ewangelickiej) w Szczawnie-Zdroju
wspomina wiele przedwojennych broszur czy przewod-

ników (z 1901, 1911 czy 1918
roku). Na przykład Heinrich
Wendt w publikacji „Wiosenny
dzień w Szczawnie-Zdroju”
z 1901 roku opisując drogę
do dzisiejszego Dworzyska
pisał: „Skręcamy najpierw na
zachód; obok kaplicy protestanckiej zbudowanej w 1884
roku i katolickiej z 1867 roku,
idziemy piękną, zacienioną
ścieżką do zakładu mleczarskiego Idahof, zbudowanego
w 1845 roku w przyjemnym
szwajcarskim stylu”. W latach
70. byłą kaplicę znacznie przebudowano na nową siedzibę
biblioteki (obecnie Miejska
Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego).

Kościół ewangelicki
(Sobięcin)

» Przebudowa kaplicy ewangelickiej w Szczawnie-Zdroju na bibliotekę, lata 1971-74 (Fot. Edward
Skupień, Szczawno-Zdrój, Historia miasta i uzdrowiska, E. i Z. Piątek, Zarząd Miasta SzczawnaZdroju, 1996)

Do 1891 roku protestanci z
Sobięcina należeli do parafii w
pobliskim Wałbrzychu, gdzie
uczestniczyli w nabożeństwach i sprawowali funkcje
kościelne. Od tego czasu lek-

cje biblijne i misyjne oraz celebrowanie Wieczerzy Pańskiej
odbywały się już w sali miejscowej szkoły. Od 1903 roku
korzystano z auli nowej szkoły
wzniesionej przy Hauptstrasse
(obecnie ul. 1 Maja). Od 1909
roku nabożeństwa odbywały
się w dużej sali domu starców i przytułku (działał od
12 listopada 1908 roku) przy
Westend (obecnie ul. Zachodnia). Od 1910 roku Wieczerza
Pańska i uroczystości chrztu
odbywały się regularnie w
każdą niedzielę w auli protestanckiej szkoły podstawowej i były celebrowane przez
duchownych z Wałbrzycha.
Stopniowo wśród mieszkańców Sobięcina wykluwała się
idea budowy protestanckiego
domu modlitwy. W 1911 roku
pragnienie to przybrało realne
kształty w postaci stowarzyszenia, którego zadaniem było
pozyskanie terenu i środków
finansowych niezbędnych do
budowy świątyni. Do wiernych, gminy oraz dyrekcji
kopalni wystosowano apel.
W 1912 roku pozyskano odpowiedni, bezpieczny teren
pod budowę domu modlitwy.
Właściciel ziemski Ernst Marx
sprzedał swoją działkę ogrodową zarządowi kopalni, a
ten oddał go w wieczystą
99-letnią dzierżawę gminie
protestanckiej w Wałbrzychu
za roczny czynsz w wysokości 200 marek (od 1935
roku obniżony do 25 marek).

Podobnie jak katolickim kuracjuszom
Szczawna-Zdroju,
również protestantom
pewną trudność sprawiało uczęszczanie
do świątyni położonej
w obecnej dzielnicy
Szczawienko
Władze kościelne parafii w
Wałbrzychu podjęły decyzję o
budowie świątyni i 20 lutego
1912 roku zatwierdziły wkład
budowlany w wysokości 40
tys. marek. Zastrzeżono przy
tym, że kwotę tę spłaci później nowopowstała parafia
w Dolnym Sobięcinie, o ile
wcześniej nie zostanie spłacona pożyczka zaciągnięta na
ten cel w Powiatowej Kasie
Oszczędności w Wałbrzychu.
Zawiązano komitet budowy
kościoła.
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» Kaplica ewangelicka w Szczawnie-Zdroju, ok. 1900 r. (Fot.
www.polska-org.pl)

Działalność stowarzyszenia
szybko przyniosła dobre rezultaty. W krótkim czasie zebrano
ponad 60 tys. marek, z czego
sama właścicielka ziemska
Ernestine Böhm (z domu Ruschenwegh) okazała szczodre
i wielkie serce przekazując
najpierw 20 tys. marek, a
później dodając jeszcze 5 tys.
marek na zakup dzwonów
oraz kolejne 5 tys. marek na
naczynia kościelne i inne niezbędne rzeczy. Wkrótce dzięki
aktywnemu udziałowi wszystkich wiernych, nawet tych najbiedniejszych członków zboru,
zebrano niezbędne środki.
Śląski fundusz uzdrowiskowy
(Freikurgelderfonds) przekazał
(dzięki wstawiennictwu katolickiego dyrektora generalnego dra Grunenberga) 33 tys.
marek, miejscowa kopalnia
dała 4 tys. na zakotwienie
budynku, a potem jeszcze
dodatkowe 5 tys., przedstawiciel kopalni Sprotte przekazał 5 tys., lokalne władze
ofiarowały 2 tys. na zakup
zegara wieżowego, a książę
von Pleß, jako patron parafii
wałbrzyskiej podarował 1
tys. marek. W 1913 roku, po
zatwierdzeniu przez władze
kościelne i państwowe (w
maju), można było rozpocząć
budowę kościoła, której koszt
oszacowano na poziomie 137
tys. marek.
Na podstawie zmodyfikowanego projektu miejskiego
architekta Kogge z Wałbrzycha powstała solidna budowla z 30-metrową wieżą
i kolumnowym gankiem,
przeznaczona na 750 osób.
Ciekawie zaplanowano układ
wnętrza świątyni. Otóż za

ołtarzem umieszczono ambonę, a za nią emporę (tzw.
chór muzyczny) z prospektem
organowym (zwykle empora
organowa znajduje się nad
kruchtą, tj. przedsionkiem
głównego wejścia, naprzeciw
ołtarza). Ołtarz i ambonę, a
także posadzkę i tylną ścianę
prezbiterium wyłożono marmurowymi płytami ofiarowanymi przez Ernestine Böhm.
Prace budowlane i malarskie
w dużej części wykonywali miejscowi budowlańcy i
rzemieślnicy pod kierunkiem
artysty z Wrocławia. Konsekracja kościoła miała nastąpić
10 września 1914 roku. Ale
na początku sierpnia wybuchła wojna i budowlańcy,
majstrowie, mistrzowie i inni
pracownicy byli powoływani
do wojska, tak że prace bu-
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dowlane były opóźnione od
14 dni do trzech tygodni, tym
bardziej, że materiały budowlane nie docierały na czas.
W końcu nadszedł ważny
dzień dla zboru. Nowy kościół
protestancki na Sobięcinie oddano do użytku 10 listopada
1914 roku, w rocznicę urodzin
Marcina Lutra. Konsekracja
odbyła się przy sprzyjającej
pogodzie i przy udziale wielu
zgromadzonych. Po krótkiej
ceremonii przeprowadzonej
przez pastora Hortera w auli
szkoły ludowej, uczestnicy
uroczystości – z przodu niosący krzyż, za nim duchowni,
goście honorowi, budowniczy,
stowarzyszenia kościelne i
pozostali wierni – przeszli
w procesji przy dźwiękach
dzwonów, muzyki chóralnej
i śpiewu do nowego domu
bożego.

W maju 1945 roku galeryjka wieży kościelnej
nad tarczą zegarową
została uszkodzona
w wyniku niefrasobliwego wystrzału pocisku średniego kalibru
przez czerwonoarmistę
Dzisiaj dawny kościół już
nie pełni funkcji sakralnych,
nie posiada wieży. 8 maja
1945 roku galeryjka wieży kościelnej nad tarczą zegarową
została uszkodzona w wyniku
niefrasobliwego wystrzelenia
w kierunku kościoła pocisku średniego kalibru przez
czerwonoarmistę. W latach
60. kosztem 1,5 mln zł pod
kierownictwem J. Piwarskiego, kościół przebudowano
na siedzibę dyrekcji i maga-

» Podzamcze – przed kaplicą w trakcie mszy (Fot. Album upamiętniający „Jubileusz Roku 2000”,
opracowanie zbiorowe, Agencja Reklamowa „Mirwal Art”, Wałbrzych-Podzamcze 2000)

zyny Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki
Ruch. Obiekt po przebudowie
oddano do użytku 30 maja
1969 roku.

Kaplice katolickie
(Podzamcze)

Pisząc o dawnych obiektach sakralnych Wałbrzycha i
Szczawna-Zdroju nie można
zapomnieć o najmłodszej
dzielnicy miasta, czyli o Podzamczu. Pierwsi lokatorzy
otrzymali klucze do mieszkań
w 1976 roku, stopniowo
zaczęto zasiedlać kolejne
bloki mieszkalne. Przez krótki
czas mieszkańcy tego osiedla
uczęszczali do kościoła św.
Anny na Szczawienku. Aby
ułatwić im praktykowanie
religii już w 1979 roku, poprzez zabudowę przejścia
tunelowego w budynku przy
ul. Kasztelańskiej 66, powstała kaplica mszalna pełniąca również funkcję salki
katechetycznej. Inicjatorem

» Kościół ewangelicki na Sobięcinie, lata 20. XX w. (Fot. www.polska-org.pl)

jej powstania był ks. Henryk
Sieradzki. Była to bardzo
mała kaplica z niewielką ilością ławek dla wiernych. W
czasie mszy zdecydowana
większość z nich uczestniczyła w eucharystii stojąc na
zewnątrz, w ścisku, w sporym tłumie, przed blokiem
mieszkalnym, co dobrze obrazują zachowane archiwalne
fotografie. Kaplica funkcjonowała w tym miejscu do czasu
budowy (1982 roku) nowej
kaplicy na terenie obecnej
parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego.
W byłej już kaplicy przy ul.
Kasztelańskiej 66 przez wiele
lat działała dziecięco-młodzieżowa filia nr 11 Biblioteki
pod Atlantami. W 2014 roku
filia została przeniesiona do
nowego Centrum Kulturalno-Oświatowego „Od juniora
do seniora”, które powstało
w budynkach dawnej Szkoły
Elementarnej nr 2, później
V Liceum Ogólnokształcą-

cego przy ul. Kasztelańskiej
5-7. Gdy zapadła decyzja o
powstaniu drugiej parafii na
Podzamczu (Świętych Apostołów Piotra i Pawła, erygowana 28 czerwca 1994 roku),
pierwszym budynkiem jaki
powstał, była kaplica. Usytuowano ją przy al. Podwale,
między ulicami Grodzką a
Hetmańską. Zanim wzniesiono kościół św. Piotra i Pawła
(jego budowa trwała 5 lat),
msze, nabożeństwa i inne
uroczystości kościelne odbywały się właśnie w tej kaplicy.
Po wybudowaniu kościoła
kaplicę wyburzono – pozostał
po niej wybetonowany plac.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Blätterbauer T., „Der schlesische
Kurort Ober-Salzbrunn und seine
Umgegend”, Verlag von Orell Füssli &
Co., Zürich 1889
2.Wendt H., Ein Frühlingstag in Bad
Salzbrunn, 1901
3.Waldenburger Heimatbote nr 70,
15.11.1954
4.Trybuna Wałbrzyska, 1969
5.www.polska-org.pl (dostęp
23.10.2022)
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Ostro budują Kisili aż miło

Rodzi się ciekawa tradycja. Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Gogołowie po raz drugi już zaprosili na
Wielkie Kiszenie Kapusty.

Dzieje się w Żarowie. Trwają intensywne prace inwestycyjne na terenie żarowskiej podstrefy ekonomicznej.

kapusty. Przed laty ten rytuał
gromadził całe rodziny, bliskich, znajomych i sąsiadów.
Nie inaczej było tym razem
w świetlicy w Gogołowie.
Tegoroczne kiszenie kapusty,
które w połączeniu z przyśpiewkami, wyśmienitymi

humorami, poczęstunkiem,
ale także przygotowanymi
przez uczestniczki i uczestników wyjątkowymi strojami,
nawiązywało do pięknych i
smacznych tradycji. W Gogołowie widzimy się za rok!
KaR

czających wody deszczowe
z polipropylenu, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz rurociągu, przepompowni ścieków sanitarnych,
a także sieci wodociągowej
przeznaczonych dla wody
pitnej.
- Wykonawcą zadania
jest przedsiębiorstwo bu-

dowlane z Wałbrzycha, a
prace powinny zakończyć
się w drugim kwartale
przyszłego roku – mówi
kierownik referatu inwestycji Urzędu Miejskiego w
Żarowie Wojciech Lesiak.
Wartość inwestycji to ponad
5,6 mln zł.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

Gmina na realizację tego
zadania otrzymała dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości
blisko 3 mln zł. Zakres prac
obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej, studni
chłonnych, skrzynek rozsą-

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Fot. użyczone (UM Żarów)

Szatkowanie, tarcie na tarkach, krojenie, dodawanie
przypraw i warzyw, a na koniec kiszenie udeptując bosymi stopami w kamionkach
lub dębowych beczkach –
mowa oczywiście o staropolskim sposobie na kiszenie
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Sukces nastolatki Szanuj, nie kradnij
Joanna Cichocka z II Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Banacha w Świdnicy osiągnęła właśnie spory
sukces na polu edukacyjnym.

Przy remontowanych drogach w Jaworzynie Śląskiej
pojawiają się nowe nasadzenia. Co niezrozumiałe, pojawiają się także przypadki kradzieży tych roślin...
parking przy dyskoncie spożywczym przy
ul. Wolności 2f. Rozlokowano elementy
małej architektur y przed budynkiem
urzędu miejskiego.
- Prosimy mieszkańców o zgłaszanie kradzieży i aktów wandalizmu do magistratu w
Jaworzynie Śląskiej lub na komisariat policji
– apelują przedstawiciele władz miasta.
KaR

zdawanych na egzaminie
maturalnym przedmiotów
uzyskać wynik powyżej
90%.
- Neuronauka to moja
największa pasja, dlatego
zamierzam poświęcić moje
życie pracy badawczej. Projektować inteligentne protezy kierowane sygnałem z

mózgu, ale też tworzyć modele komputerowe i narzędzia analityczne umożliwiające diagnozę oraz leczenie
jednych z najpoważniejszych
schorzeń, z jakimi zmaga się
obecnie ludzkość, chorób
neurodegeneracyjnych –
mówi Joanna Cichocka.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

Dziewczyna została laureatką ogólnopolskiego
projektu Matura na 100%
Fundacji „Zawsze Warto” i
Centralnej Komisji Edukacyjnej. Nastolatka znalazła
się w gronie 27 najlepszych
maturzystów w Polsce.
Aby otrzymać tytuł laureata, należy ze wszystkich

Fot. użyczone (UM Jaworzyna Śląska)

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Nowe, perspektywiczne nasadzenia
pojawiły się w ostatnim czasie wzdłuż
ulicy Wolności w Jaworzynie Śląskiej. Na
utworzonych skwerkach zieleni i poboczach zasadzono m.in.: trawy ozdobne,
krzewy płożące oraz drzewa. W ramach
inwestycji posadzono 54 drzewa. Obsadzono także klomb przy parkingu komisariatu policji oraz obszar okalający nowy
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Fot. Paulina Bogdańska

» Katarzyna Figura i Juliusz Chrząstowski w rozmowie z Pawłem Kosuniem

Spektrum po prostu najlepsze
Przez wszystkie 8 lat trwania Spektrum wielokrotnie dało się usłyszeć, jak zaproszeni filmowcy wychwalali świdnicki festiwal. Że taka fajna atmosfera, że
widzowie mądrzy i chętnie zadają pytania, że organizacja świetna. To miłe słowa, ale raczej traktowało się je jako rodzaj kurtuazji i uprzejmości. Do tego roku.
Tylu prawdziwych emocji, zarówno w czasie seansów, jak i podczas spotkań z
twórcami, jeszcze nie widziałem.
W tym roku filmowe szaleństwo
zaczęło się w sobotę, w ostatnim tygodniu października. I już pierwszego dnia organizatorzy przygotowali
sporą porcję przeżyć. Zaprezentowali
dwa dokumenty „Wulkan miłości” o
parze wulkanologów i ich miłości
oraz „Pisklaki” Lidii Dudy. Jest to
poruszający obraz trójki 8-latków
idących do szkoły dla niewidomych
i niedowidzących. Myślę, że to był
najważniejszy obraz tego dnia,
chociaż wydawało się, że będzie
nim film nagrodzony na berlińskim
festiwalu – „Alcarras” w reżyserii
Carla Simona. Niestety dramatyczna
historia hiszpańskich rolników trochę
rozczarowała.
Niedosyt szybko został wyparty
wydarzeniami kolejnego dnia. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie,
że niedziela miała najlepszy zestaw
propozycji. Pierwsza z nich (nie licząc
bajek dla dzieci) to wyświetlane w
sekcji Set Free dwa krótkie metraże
– „Płot” Tomasza Wolskiego oraz
„Victoria” Karoliny Porcari. Po ich
zakończeniu, na scenie teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury pojawili się
odtwórcy głównych ról – Katarzyna
Figura i Juliusz Chrząstowski. Aktorzy
opowiadali o swoich postaciach.
Figura o kobiecie w średnim wieku,
która niespodziewanie otrzymuje
różowy… wibrator. Ta pocztowa po-

myłka wywołuje ciąg zaskakujących
zdarzeń. Z kolei krakowski artysta, z
pochodzenia świdniczanin, podzielił
się refleksjami na temat niełatwego
funkcjonowania związku homoseksualnego w środowisku wiejskim.
Po ciekawej, lecz niezbyt radosnej
rozmowie należałoby odpocząć, ale
nic z tych rzeczy. Organizator, Dolnośląska Fundacja Filmowa zaserwowała kolejny dobry film, tym razem
długometrażowy – „Sundown”
Michela Franco. A w nim Tim Roth,
jako syn bogatych przedsiębiorców,
wodzi za nos zarówno siostrę, jak i
widzów. Razem próbujemy zrozumieć, dlaczego mężczyzna porzuca
dotychczasowe życie i wyjeżdża

do Meksyku. Uśmiechy na twarzy
widzów powróciły dopiero w czasie
projekcji „Sonata” Bartosza Baschke.
Uśmiechy były przeplatane jednak
łzami. Trudno je było powstrzymać,
kiedy oglądało się heroiczną walkę
państwa Płonków z administracyjną
obojętnością o edukację niedosłyszącego syna Grześka. Przypomnę,
że to prawdziwa historia chłopaka,
który mimo poważnych przeciwności
nauczył się grać na fortepianie. Z
ujmującą szczerością opowiadał o
tym w Świdnicy Łukasz Simlat, który
wcielił się w rolę ojca Grześka.
Kiedy wydawało się, że emocjonalny rollercoaster już za nami,
na ekranie pojawiła się skromna

» Łukasz Simlat podczas spotkania z publicznością

produkcja zatytułowana „Strzępy”.
Odpowiedzialna za nią jest Beata
Dzianowicz. Reżyserka była oczywiście gościem Festiwalu i długo
rozmawiała z publicznością. Jej film
porusza delikatną kwestię opieki nad
chorymi, umierającymi członkami
rodzin. Była to bez wątpienia jedna
z najciekawszych dyskusji.

Po raz kolejny Świdnicę
odwiedziła Katarzyna Figura, która nie szczędziła
widzom komplementów,
podobnie jak inni artyści
zachwyceni reakcjami publiczności
W poniedziałek przedpremierowo mogliśmy zapoznać się ze
słodko-gorzkim obrazem Polski w
czasie stanu wojennego. Tajemnice
realizacji filmu zdradzała Katarzyna
Figura. Najwięcej uśmiechu wzbudził wątek pogoni ekipy filmowców
za śniegiem. Trochę gorzej wypadł
nagradzany na festiwalach – „W
trójkącie”. Nie pomogła nawet rekomendacja Pawła Kosunia – dyrektora
festiwalu, który przed projekcją z
uznaniem mówił o jego reżyserze
– Rubenie Östlundzie. Kolejny dzień
przyniósł następne dwa ciekawe
tytuły – „Granice miłości” Tomasza

Wińskiego oraz „Kawałek nieba”
Michaela Kocha. Pierwszy film,
co prawda reżyserował Polak, ale
obsada przede wszystkim pochodzi
z Czech. Jak opowiadał na miejscu
twórca, PISF nie był zainteresowany
tematyką definicji zdrady i związków
otwartych. Na szczęście Czesi się nie
bali i wyprodukowali bardzo ciekawy
obraz, stawiający ważne pytania. O
uczuciach także traktował „Kawałek
nieba”. Miejscem akcji już nie jest
duże miasto, lecz alpejska wioska.
Jego akcja toczy się w tempie życia
jego mieszkańców.
Środa stała pod znakiem „IO”
czyli najnowszej produkcji Jerzego Skolimowskiego. Nagrodzona
historia osiołka na Festiwalu w
Cannes może rozczarować. Jeszcze
bardziej niejednoznaczne opinie
uzyskał „Silent Twins” Agnieszki
Smoczyńskiej. Za to rozmowa z jedną z najlepszych polskich reżyserek
pogodziła wszystkich. Artystka w
fascynujący sposób opowiadała o
najdrobniejszych szczegółach tworzenia filmowej (artystycznej) wersji
prawdziwego życia sióstr Gibbons.
Ciemnoskóre rodzeństwo, jeszcze
jako dzieci, postanowiło nie kontaktować się ze światem zewnętrznym,
co doprowadziło je do zamknięcia
w najsurowszym zakładzie psychiatrycznym w Wielkiej Brytanii. Wśród
wielu ciekawych informacji z planu
filmowego dowiedzieliśmy się, że
zdjęcia były realizowane m.in. we
Wrocławiu i w… Szczawnie-Zdroju.
Szósty dzień imprezy zamknął
prawdziwy hit wśród filmów dokumentalnych – „Lombard” w reżyserii
Łukasza Kowalskiego. Filmowiec
przez 4 lata towarzyszył dwojgu
właścicielom tytułowego lombardu
na Górnym Śląsku. Ich zmagania o
przetrwanie interesu z udzielaną pomocą mieszkańcom biednej dzielnicy
zachwyciły widownię. Zachwyt wzbudziła również rozmowa z reżyserem i
producentką – Anną Mazerant. Film
wchodzi do normalnej dystrybucji i
będzie prezentowany w Kinie Apollo.
Skoro mowa o przebojach festiwalowych w kategorii dokument,
to w piątek pojawił się jeszcze jeden
– „Boylesque” Bogny Kowalczyk.
Młoda reżyserka podbiła serca nie
tylko sfilmowaną historią najstarszej
drag queen w Polsce, ale swoją
osobowością. O emocjach, jakie
towarzyszyły wydarzeniu może
świadczyć płacz wzruszonej pewnej
kobiety z publiczności podczas zadawania pytania. Troszkę rozczarowały
dwa bloki krótkich fabuł. Z 12 etiud
wyróżniłbym „Gęś” Marii Wider i
„Martwy punkt” Patrycji Polkowskiej. Festiwal zakończyło sobotnie
rozdanie nagród. Galę tradycyjnie
prowadził Jan Pelczar. Publiczność
zagłosowała na „Sonatę”. Szczegółowe wyniki w poszczególnych kategoriach są dostępne pod adresem
www.spektrumfestiwal.pl
Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Filharmonia Sudecka zaprasza do siebie w sobotę,
19 listopada o godz. 18:00 na wyjątkowy koncert.
Usłyszymy i zobaczymy Agnieszkę Franków-Żelazny
(dyrygent), Justynę Khil (sopran), Julię Mach (mezzosopran), Sebastiana Macha (tenor), Piotra Pierona (bas),
orkiestrę symfoniczną Filharmonii Sudeckiej, Wrocławski
Chór Żeński oraz Męski Zespół Wokalny I Signori. Za
przygotowanie odpowiada Izabela Polakowska-Rybska.
„Drogi Boże, oto jest, ukończona, moja mała Msza.
Czy to, co stworzyłem, to na pewno święta muzyka (musique sacrée), czy może raczej muzyka potępiona (sacrée
musique)? Dobrze wiesz, że urodziłem się dla opery buffa! Trochę umiejętności, trochę serca, to wszystko. Bądź więc
błogosławiony i przyjmij mnie do raju” - takimi słowami opatrzył Rossini swoje ostatnie wielkie dzieło, które przekornie
nazwał Małą Mszą Uroczystą. Napisana pierwotnie na dwa fortepiany i fisharmonię, u nas zabrzmi w pełnej obsadzie
orkiestrowej, która zgodnie z wolą kompozytora mogła być wykonana dopiero po jego śmierci.

Na włosko-francuską nutę

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Już 18 listopada o godzinie 19:00 w Świdnickiej Auli I LO
(ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30) wystąpi Michał Bajor.
Tym razem postanowił on przemieszać swoje muzyczne
włosko-francuskie fascynacje, które w większości pierwszy
raz nagrał na płycie i zbudował z nich koncert. To bardzo
zróżnicowany recital, od przejmującej „Je suis malade” Dalidy,
przez kolorowe „Couleur cafe” Gainsbourga, czy roztańczone
„Quando, quando”, aż po dramatyczny „Hymn miłości” Edith
Piaf. Usłyszycie piosenki w świetnych, w większości nowych
tłumaczeniach Rafała Dziwisza, ale i utwory z oryginalnymi
tekstami włosko-francuskimi. W stylowych aranżacjach Wojciecha Borkowskiego i z udziałem wspaniałych muzyków. Bilety
w cenie 120 zł-140 zł.
SCB, KaR

Gmina Czarny Bór będzie w tym roku gospodarzem powiatowych
obchodów Święta Niepodległości. Już w piątek 11 listopada w parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze o godz. 12:00
odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny. Po nabożeństwie o
godz. 13:00 na placu przy kościele w Czarnym Borze odbędzie się
uroczystość rocznicowa z wojskową asystą honorową, która zostanie
wystawiona przez 10. Brygadę Kawalerii Pancernej im. Generała
Broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa. Tym obchodom towarzyszyć będą inne wydarzenia. O 13:30 na Skwerze Olimpijczyków
przy ul. Górniczej
nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
„Pocztówka do
Niepodległej”.
Nieco później, a
więc około godziny 14:00-14:15,
również na Skwerze Olimpijczyków
odbędzie się prezentacja sprzętu
bojowego Rosomak, a przy okazji będzie także
można skosztować smakołyków
kuchni polowej
z obowiązkową
wojskową grochówką.

Gwoździem po ekranie

Głośne milczenie bliźniąt
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „The Silent
Twins” w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej.
Wcześniejsze filmy tej autorki nie zdradziły w pełni
artystycznych aspiracji reżyserki. „Córkami dansingu” i
„Fugą” ujęła widzów i krytykę
wrażliwością, wyobraźnią i
sprawnością w opowiadaniu
nietuzinkowych historii. Jej
najnowsza produkcja – „The
Silent Twins” nie jest już tylko
filmem, ale czymś więcej.
Przede wszystkim zaskakuje
fabułą, opartą na prawdziwych
wydarzeniach. Jej bohaterkami
są bliźniaczki June i Jennifer
Gibbons. Czarnoskóre dziewczynki pewnego dnia postanawiają nie komunikować się
ze światem zewnętrznym. Gdy
z nikim nie rozmawiają, między
sobą prowadzą intensywną
grę. Marzą o literackiej karie-

rze. Piszą i kłócą się ze sobą.
Z czasem ich relacja nabiera
coraz bardziej niebezpiecznego
charakteru. Nie tylko biją się ze
sobą, ale zagrażają otoczeniu.
Świat dowiaduje się o nich,
kiedy dziewczyny trafiają na
długie lata do, cieszącego się
złą sławą, zakładu psychiatrycznego...
Przy okazji prezentacji obrazu miałem przyjemność
dwukrotnie uczestniczyć w
spotkaniach z autorką filmu.
Były to tak samo ważne i
fascynujące chwile, jak te
spędzone na projekcji „The
Silent Twins”. Uczestnicy rozmów mogli dowiedzieć się
m.in. o współpracy twórczyni
z gwiazdą Marvela – Letitią
Wright. Obecnie aktorkę moż-

na oglądać w mega produkcji
„Czarna pantera”. Na planie
filmowym odtwórczyni roli
June Gibbons była zdyscyplinowana, ale – z uwagi na
przekonania religijne – miała kilka uwag do scenariusza. Ciekawe były również
poszukiwania jej ekranowej
siostry bliźniaczki. Twórczyni
postawiła na Tamarę Lawrance, mimo braku fizycznego
podobieństwa, co później
skwitowała, że ważniejszy był
dla niej dobry kontakt między
aktorkami przed kamerą.
Największym zaskoczeniem mogła być informacja,
że Wielka Brytania, którą oglądamy na ekranie to… Polska.
W filmie zagrał m.in. Wrocław
i Szczawno-Zdrój. Reżyserka

Sprzęt bojowy dla Niepodległej

długo opowiadała o zastosowanych kolorach i muzyce.
Jak się okazuje, każdy kadr
pod każdym kątem był przez
nią głęboko przemyślany.

Przez to film Smoczyńskiej jest
w pewnym sensie obrazem
malarskim. Osobnym rozdziałem, jak twierdzi reżyserka,
są animacje Barbary Rupik,
ilustrujące twórczość sióstr.
„ The Silent Twins” nie jest
łatwy w odbiorze. Artystyczny
charakter produkcji wymaga
od widza większego skupienia.
Myślę jednak, że warto. Jest
to bez wątpienia najlepsze
dzieło Smoczyńskiej. Nie często
mamy okazję obejrzeć coś tak
estetycznego, bezkompro-

misowego i ważnego. Film
dopiero rusza w świat i jestem
pewien, że zostanie doceniony.
Zainteresowani bardziej szczegółowymi losami sióstr mogą
sięgnąć po reportaż Marjorie
Wallace „Milczące bliźniaczki”.
To na jego podstawie Andrea
Seigel stworzyła scenariusz
filmu. Żyjąca June Gibbons na
realizację filmu wyraziła zgodę,
ale przy jego tworzeniu nie
chciała brać udziału.
Ocena 8/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Mała msza z rozmachem
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NASI ULUBIEŃCY

Ogony
Super, do
że chcecie
wzięcia

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

ANDY,
AMI, nr
nrewidencyjny
ewidencyjny232/20
152/21
Wiek:
Wiek:
ok.5 10
latlat
Data
Data przyjęcia
przyjęcia do
do schroniska:
schroniska: 04.09.2021
17.10.2020

ATOS,
BUZZ,nr
nrewidencyjny
ewidencyjny155/21
99/21
Wiek:
Wiek:
ok.9 1latrok
Data przyjęcia do schroniska: 22.06.2021
08.09.2021

CHRUPEK,
CLEO, nr ewidencyjny
nr ewidencyjny
168/22
50/22
Wiek: 43 lata
Data przyjęcia do schroniska: 25.09.2022
14.03.2022

DŻEKI,
DINO, nr
nr ewidencyjny
ewidencyjny 110/21
121/22
Wiek:
Wiek: ok.
ok. 12
7 lat
lat
Data przyjęcia do schroniska: 10.06.2022
02.07.2021

FELEK,
FLOP, nr
nrewidencyjny
ewidencyjny58/21
49/22
Wiek:
Wiek:
około
7 lat
6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 30.04.2022
23.04.2021

HANA,
LEO, nrnrewidencyjny
ewidencyjny116/21
151/22
Wiek:
Wiek:ok.
3 lata
12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 11.09.2022
12.07.2021

ŁATEK,
JOGI, nrnrewidencyjny
ewidencyjny173/18
55/22
Wiek:
Wiek:ok.
6 lat
5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 23.03.2022
15.06.2018

MICHU,
MELA, nr ewidencyjny 92/20
169/19
Wiek:
Wiek:
około
12 lat
10 lat
Data przyjęcia do schroniska: 06.06.2019
24.04.2020

MOZART,
MICIA, nr ewidencyjny 164/22
2/22
Wiek: 313lata
lat
Data przyjęcia do schroniska: 05.01.2022
21.09.2022

MUPPET,
NALA, nr nr
ewidencyjny
ewidencyjny
149/22
6/21
Wiek:
Wiek:ok.
4 lata
5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 10.09.2022
13.01.2021

PREZES,
SZIRA, nr
nrewidencyjny
ewidencyjny239/21
149/22
Wiek:
Wiek:
ok.5 lat
8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 20.12.2021
11.07.2022

TRYTKA,
TEDI, nrnrewidencyjny
ewidencyjny28/22
159/21
Wiek:
Wiek:
ok.
68
latlat
Data przyjęcia do schroniska: 07.02.2022
10.09.2021
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Różnej
Wiecie wielkości,
co jest najbardziej
o rozmaitym
pocieszające
wyglądzie,
w kocie
naszejślicznotki
akcji, w której
i psie zachęcamy
piękności. Do
was
wyboru
do adopcji
do koloru,
zwiea
rząt?
łączy
Żeje
ona
jedno
ma sens!
– tęsknota
Naprawdę!
za nowym,
Serce dobrym
roście, gdy
domem.
docierają
Nieustannie
do nas informacje
zachęcamyo was
zainteresowaniu
do jednego.
Do
kociakami
przygarnięcia
i psiakami
czworonogów
z wałbrzyskiego
z wałbrzyskiego
schroniska.schroniska.
Gdy w ostatniej
Adoptujcie
chwili musimy
zwierzęta
wymienić
i cieszcie
zdjęcie
się z
dobrego
czworonoga
uczynku.
w gazecie, bo właśnie znalazł nowy dom. Super!
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Fot. użyczone (Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)

» Do Muzeum Porcelany
coraz chętniej zaglądają
najmłodsi. To dla nich
przygotowano wiele
atrakcji

„Rodzynek” grzechu warty
Pewnie domyślacie się, że nie chodzi nam o suszone winogrono. Skądinąd smaczne, lecz o równie wysmakowane miejsce na mapie miasta, czyli Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, jedyne takie w Polsce. Jesień tu zapowiada się wyjątkowo.

Fot. użyczone (Galeria D.A.S.)

Po bardzo intensywnym wysokim sezonie turystycznym,
w którym muzeum osiągnęło
swój dotychczasowy rekord
frekwencyjny, pracownicy
instytucji nie zwalniają tempa
i już kuszą przygotowanymi
na jesień atrakcjami. Jedną z

nich jest możliwość obejrzenia
nowych i bardzo wyjątkowych
eksponatów, które wzbogaciły
już stałą muzealną ekspozycję.
W sierpniu kolekcja powiększyła się o absolutny unikat,
prawdziwego białego kruka
świata porcelany. Najnowszy

» Lampa gabinetowa „Muzykująca dama” to najnowszy
eksponat, który trafił do wałbrzyskiego muzeum

zakup to sporych rozmiarów
lampa gabinetowa „Muzykująca dama” projektu Stanisława Emila Czapka, która
powstała w Polskiej Fabryce
Fajansu w Pacykowie w latach 20. XX wieku. Dodajmy,
że projekt pochodzi z 19121914 roku. Ci z was, którzy
choć odrobinę interesują się
światem ceramiki, wiedzą,
że przedmioty właśnie z tej
wytwórni to dzisiaj białe kruki
na światowych rynkach kolekcjonerskich. I choć lampa
ma już ponad 100 lat, czas
był dla niej bardzo łaskawy.
Przetrwała do dziś w stanie
idealnym, co dodaje jej piękna. Odwiedzając wałbrzyskie
muzeum nie zapomnijcie się
jej przyjrzeć. Znajdziecie ją w
pierwszej sali na parterze muzeum, w której rozpoczyna się
zwiedzanie. Uwagę przykuwa
też cena nowego eksponatu.
Lampa kosztowała prawie 50
tys. zł, a jej zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Te g o r o c z n a j e s i e ń w
muzeum to również czas
na realizację nowego

projektu, w któr ym mogliście już uczestniczyć.

Od października do
kwietnia muzeum czeka na was w poniedziałki od 12:00 do
16:00, a od wtorku do
niedzieli od 10:00 do
16.00; wejścia odbywają się co 30 minut,
a ostatnie jest zawsze
na godzinę przed zamknięciem obiektu
Wsłuchując się w potrzeby
mieszkańców miasta muzealnicy już jakiś czas temu wpadli
na pomysł, aby otworzyć swoje przestrzenie na…sztukę!
Tym razem jednak tę, którą
wałbrzyszanie zajmują się
amatorsko, w zakamarkach
swoich mieszkań w wolnym
czasie od pracy zawodowej.
Sztukę zrodzoną z najprawdziwszego talentu, niepopartego żadnymi dyplomami
wyższych uczelni artystycznych. Projekt ten doczekał
się już swojej realizacji. We
wrześniu odbyło się pierwsze

spotkanie w jego ramach.
Wernisaż obrazów Kingi Mikołajskiej, wałbrzyszanki,
niezwiązanej zawodowo ze
światem sztuki. Przez dwa tygodnie muzealna publiczność
mogła obcować z pracami
malarki, a o niej samej przeczytacie w innym miejscu tego
wydania WieszCo. Przy okazji
spieszymy poinformować, że
będą kolejne wystawy artystów-amatorów. Zresztą jeśli
chcecie, aby i o waszych dokonaniach było głośno, zgłoście

się do muzeum, w którym
chcą odkrywać kolejnych
utalentowanych ludzi sztuki.
Jesień to również czas na
zaprezentowanie najnowszej
oferty edukacyjnej muzeum.
W nowym roku szkolnym
kierowniczka Działu Obsługi
Gości i Edukacji Muzealnej
Ilona Dębicka przygotowała
wyjątkową ofertę skierowaną
do przedszkoli, szkół podstawowych, liceów, jak również
innych podmiotów zainteresowanych wzięciem udziału
w muzealnych warsztatach
kreatywnych. Oferta obfituje
w szereg różnorodnych zajęć,
lekcji muzealnych, spacerów
ze sztuką, spotkań online, ale
również wydarzeń wyjazdowych, które muzeum organizuje poza swoją siedzibą. Aby zapoznać się z ofertą, wystarczy
wejść na stronę internetową
muzeum lub zadzwonić.
Red

Wystawa aż do lutego
Dla tych, którzy z jakichś
powodów nie obejrzeli
najnowszej wystawy wałbrzyskich muzealników
„Elita śląskiej porcelany
Hermann Ohme – 140.
rocznica powstania fabryki”, mamy dobrą wiadomość. Eksponaty zdążycie
jeszcze zobaczyć, ponieważ wystawa otwarta będzie do lutego przyszłego roku.
Przypomnijmy, że jest to pierwsza od niemal 100 lat
okazja, aby obejrzeć porcelanę z wałbrzyskiej fabryki
Hermanna Ohme. Okazja wyjątkowa również dlatego,
że wiele prezentowanych okazów pochodzi ze zbiorów
prywatnych kolekcjonerów, nigdy wcześniej nie eksponowanych publicznie.
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Okiem gracza

Pora znów chwycić za topór

SKN

Nadszedł czas, aby i tym razem podnieść oręż stając naprzeciw bogom. God of War:
Ragnarok ukaże się 9 listopada. A więc jest już tuż za rogiem.

CHALLENGER

Prawnik radzi
Na czym polega sukcesja przedsiębiorstwa? Wyjaśnia adwokat Adam
Daraż.
Sukcesja przedsiębiorstwa
została kompleksowo uregulowana ustawą z 5 lipca 2018
r. o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją
przedsiębiorstw (zwaną dalej
ustawą).
Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego zarządu
przedsiębiorstwem po śmierci

przedsiębiorcy. Wykonuje go
zarządca sukcesyjny wskazany przez przedsiębiorcę za
życia albo powołany po jego
śmierci przez uprawnione do
tego osoby. Taki zarząd może
trwać do czasu zakończenia
formalności spadkowych po
zmarłym przedsiębiorcy, ale
nie dłużej niż 2 lata od dnia
jego śmierci. Głównymi celami
zarządu sukcesyjnego jest za-

rządzenie przedsiębiorstwem
po śmierci właściciela oraz
przekazanie przedsiębiorstwa
następcom prawnym.
Co istotne, sukcesja w ramach ustawy może dotyczyć
wyłącznie przedsiębiorców,
którzy we własnym imieniu
jako osoby fizyczne prowadzą
działalność gospodarczą z
wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sukcesja
obejmuje również spółki cywilne. Nie dotyczy natomiast
innych spółek, w tym spółek
osobowych i kapitałowych.
Przedsiębiorstwo w spadku
obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez

UWAGA KONKURS

Nie ma chyba osoby, która choćby raz na jakiś czas nie chciałaby
wyrwać się z domowych pieleszy i wyjść do restauracji na obiad lub
kolację. Żeby wszystko zostało podane „pod nos”. Prawda, że miło
jest czasem zjeść „na mieście”?! Proponujemy wam miłą restaurację
na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. To Kryształowa Gospoda Kuflowa.
Mamy swój powód, żeby polecać właśnie to miejsce. Jeżeli weźmiecie
udział w naszym konkursie i dobrze odpowiecie na pytanie konkursowe, zapłacicie w tym lokalu mniej za wybraną potrawę. Zerknijcie na
fotografię obok. Na jakim wzgórzu znajduje się widoczna na zdjęciu
wieża widokowa?
Odpowiedź należy wpisać do kuponu, a następnie pokazać go
podczas składania zamówienia. Wówczas otrzymacie 15-procentowy rabat na wybrane danie. Na miłośników pysznego jedzenia
i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (9
listopada) do piątku (11 listopada). Regulamin znajdziecie na
stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na miejscu i otrzymacie
na wynos.

przedsiębiorcę, stanowiące
mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.
Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje także składniki
niematerialne i materialne,
przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej,
nabyte przez zarządcę sukcesyjnego albo na podstawie
czynności zachowawczych
w okresie od chwili śmierci
przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy
sukcesyjnego.
Co istotne, jeżeli zmarły
przedsiębiorca prowadził kilka
firm w ramach jednej działalności gospodarczej, to jednym
zarządem sukcesyjnym zosta-

Światów w poszukiwaniu
odpowiedzi, próbujących
także zrozumieć proroctwo
Lokiego. W międzyczasie
siły Asgardu szykują się do
wojny – oto nastał czas Ragnaroku.
Sama rozgrywka nie będzie
mocno różnić się od pierwowzoru. Ponownie będziemy eksplorować (tym razem
znacznie większy) otwarty
świat mitologii nordyckiej,
toczyć boje z wieloma wymagającymi przeciwnikami
czy rozwiązywać zagadki. Co
najważniejsze, GoW będzie
dostępny nie tylko na konsole
najnowszej generacji PS5,
ale także na wcześniejsze
wersje PS4. Choć musicie brać
pod uwagę, że gra wyciągnie
nie objęta całość działalności. Jeżeli zaś przedsiębiorca
był w związku małżeńskim i
małżonek również zajmował
się prowadzeniem firmy, a
między małżonkami istniała
wspólność majątkowa, to
przedsiębiorstwem w spadku
będzie objęte całe przedsiębiorstwo, a nie tylko część po
zmarłym właścicielu.
Przedsiębiorca za życia
może wyznaczyć zarządcę
sukcesyjnego, który zajmie
się sprawami przedsiębiorstwa po śmierci właściciela. Jest to bardzo pożądane
rozwiązanie, bowiem wówczas właściciel może wskazać osobę, którą uważa za
kompetentną, zaś ta osoba
może zostać odpowiednio

„resztki sił” z waszego „soniaka”.
Wszystko wydaje się układać dobrze, ale jednak nie najlepiej. Jak to mówią niektórzy,
premiera bez problemów to
nie premiera. Tym razem jak
podkreślał deweloper, to jego
frustracja spowodowana przeciekami. Chyba nikt ich nie
lubi, a one już lawinowo zalewają internet tworząc spoilery
i psując zabawę wielu graczom. No ale cóż poradzić, to
nie pierwszy i nie ostatni raz,
kiedy coś takiego ma miejsce.
Mam jedynie nadzieję, że
żaden z was jeszcze sobie nie
zniszczył fabuły i zakończenia
gry, a co do premiery, to trzymam kciuki, żeby była jeszcze
lepsza niż poprzednia.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.igdb.com)

Kontynuacja nordyckiej
przygody Kratosa z pewnością była jedną z najbardziej
wyczekiwanych premier tego
roku. W 2018 Santa Monica
Studio pokazało nam, jak
powinien wyglądać sukces
opuszczając dotąd przyjęte
ramy fabuły God of War
(mityczna Grecja) i kierując
się na północ. W pierwszej
części po opuszczeniu Grecji,
nasz główny bohater założył
rodzinę. Niestety po śmierci
ukochanej był zmuszony
opiekować się synem Atreusem, w czym na pewno nie
pomagały nordyckie bóstwa
próbujące ich zgładzić. Teraz
natomiast poznamy dalsze losy Kratosa i Atreusa,
przemierzających Dziewięć

przygotowana do sukcesji
przedsiębiorstwa.
Adwokat Adam Daraż, Kancelaria Adwokacka Adama
Daraża, ul. Chrobrego 12/4,
58-300 Wałbrzych, tel. 601
472 787 lub 74/846 11 08,
e-mail: kancelaria@daraz.pl
Red

KUPON
Na jakim wzgórzu znajduje się widoczna
na zdjęciu wieża widokowa?

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

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

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

» Świeżo odmalowany szlak rowerowy

Rower jest OK

Odnowione szlaki na Ptasiej Kopie i…
...centrum, które nadal jest „w lesie”. Odmalowane szlaki rowerowe wokół wspomnianej w tytule
Ptasiej Kopy, zmiany na szlaku powiatu wałbrzyskiego i niebezpieczne skrzyżowanie dla rowerzysty. Dziś o infrastrukturze.
Nareszcie. Może to efekt tych artykułów, a może zupełny przypadek.
Ważne, że jest odnowiony szlak.
Ostatnie odmalowanie szlaków rowerowych skłoniło mnie do refleksji
nad tym, co już zostało napisane i
ocenione. Może wy podpowiecie
jakieś miejsca, gdzie również coś
się wydarzyło na wyznakowanych
szlakach w okolicy? Ptasia Kopa to
świetne miejsce na rower. Miłe na
rodzinną przejażdżkę. Łatwe, lekkie
i przyjemne trasy nie wymagające
wielkiego trudu. Idealne na „pokręcenie” z dziećmi.
Szlak niebieski wokół Ptasiej Kopy
oraz nieco tylko bardziej zaawanso-

UWAGA

wany 8-kilometrowy zielony trakt
rowerowy, zwany Szlakiem Toyoty.
Na jednym i drugim trochę widoków, na obydwu nie czujemy się
jak w środku miasta, które przecież
mamy wokół. Przebieg szlaków był
już opisywany. Dziś o tym, że w
końcu zostały odmalowane. Już się
nie zgubimy. Farba jeszcze schnie
na znakach. Jest dobrze. Zielony i
niebieski rowerowy w Wałbrzychu
na pewno posłużą nam kolejne lata.
Korzystajcie.
Niestety to, co dobrego dzieje się
na leśnych duktach wyznaczonych
szlaków dla rowerzystów, nie przekłada się na drogach rowerowych

KONKURS

Zbliża się kolejny długi weekend, dlatego namawiamy was, żebyście
zaplanowali sobie wypad do jakiejś przytulnej knajpki. Prawda, że okazja
do świętowania zawsze się znajdzie?! No to na co czekacie, wybierzcie
lokal, zamówcie stolik i pójdźcie posiedzieć przy dobrym daniu i lampce
wina. Proponujemy Kryształową w Świdnicy. Restaurację, w której dobrze zjecie, ale też nie wydacie fortuny. Choćby dlatego, że dzięki nam
za rachunek zapłacicie mniej. Żeby tak się stało, musicie wziąć udział
w naszej zabawie i poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
Przyjrzyjcie się fotografii obok. Na jakiej przełęczy położone jest schronisko Andrzejówka.
Dobrą odpowiedź musicie wpisać do kuponu i pokazać go w lokalu
podczas składania zamówienia. Wtedy otrzymacie 15-procentowy upust
na wybrane przez was danie. Na lubiących dobre jedzenie i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa
czekają od najbliższej środy (9 listopada) do piątku (11 listopada).
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.
Potrawę dostaniecie zarówno na wynos jak i zjecie na miejscu.

i szlakach w terenach zabudowanych. Czemu? Nie wiem. Cieszyć
może fakt, że szlak rowerowy wokół
ciekawych miejsc powiatu wałbrzyskiego, którego chwaliłem za wytyczenie i ciekawą trasę, doczekał
się oznakowania. Przy tablicach z
mapą na trasie pojawiły się czerwone strzałki. Czy oznakowanie
pojawiło się tylko przy słupkach z
mapkami czy przy każdej zmianie
kierunku jazdy, jeszcze nie wiem.
Po pierwszych oznakowaniach na
jakie trafiłem wiem, że zrobiono to
amatorsko. Szlak nie został wykonany według żadnych standardów
znakowania. Wydawało się, że to

już nie jest problem. Biały kwadrat,
czarny rower na jego tle i prostokąt
lub strzałka kierunkowa w kolorze
wytyczonego szlaku. Tymczasem
mamy tabliczki czerwonych strzałek. Oznakowanie, którego się nie
praktykuje i absolutnie nie będzie
czytelne dla rower owych turystów.
Co będzie, jeśli zniknie tablica?
Dlaczego ta zatytułowana jest szlaki
powiatu, a na mapie mamy zaznaczony jeden? Kto odczyta strzałkę
jako szlak rowerowy? Błędy można
mnożyć. Wielka szkoda.
Niestety w rowerowym „lesie” nadal pozostaliśmy również w centrum
miasta po długim remoncie skrzy-

żowania Wysockiego i Sikorskiego.
Zagadką jest, dlaczego w obrębie
krzyżówki zabrakło kontynuacji drogi
rowerowej. W sumie może 200 m,
które połączyłoby ze sobą Rowerową
Obwodnicę Wałbrzycha od strony
ul. Sikorskiego z ul. Wysockiego. W
efekcie zarządca drogi zmusza nas
do złamania przepisów i naraża na
niebezpieczeństwo w postaci ryzyka
zderzenia z samochodem. Uważajcie
na siebie i w tym przypadku dla własnego bezpieczeństwa w rejonie Hali
Wałbrzyskich Mistrzów korzystajcie
z chodnika pamiętając o pierwszeństwie pieszych.
Tomasz Czeleń

KUPON
Na jakiej przełęczy położone jest
schronisko Andrzejówka

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

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

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

»»Jarmarki
bożonarodzeniowe
to mnóstwo
pyszności
i...
Do wyprodukowania
sfermentowanej
herbaty
tak naprawdę
niewiele trzeba

Orzeźwiająca i jakże zdrowa

Wyjazdy w świątecznym klimacie
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
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najciekawsze
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W ten niezwykle
niach i problemach
takich ciejak:
pły
czas
(mimo temperatury
zespół
przewlekłego
zmęczenia,

artretyzm, reumatyzm, zespół udziałem gryzoni. Podawali
napięcia przedmiesiączkowego, oni myszom zmagającym się
czy bezsenność.
z problemami żołądkowymi
Wskazuje się ponadto, że napój z kombuchy, który – jak
regularne picie herbaty z się okazało – działał podobnie
kombuchy wpływa pozytyw- jak lek stosowany w chorobie
nie na układ pokarmowy, a wrzodowej.
dodatkowo usprawnia pracę
Kilka lat wcześniej zespół
nerek, pęcherza i wątroby. indyjskich badaczy z Institute
Do leczniczej mocy kombuchy of Physiology and Allied Sciennaukowcy zalecają podcho- ces w Delhi wskazał, że napój
dzić z pewną rezerwą. Nie z kombuchy działa przeciwuzaprzeczają jednak, że ma tleniająco i immunomodulaona wiele prozdrowotnych cyjnie. Naukowcy wzięli pod
właściwości (patrz ramka uwagę wyniki badań z udziaobok).
łem szczurów, którym wczeKombucha ciekawi biolo- śniej podawano octan ołowiu,
gów. Przyglądają się oni jej by wywołać stres oksydacyjny.
z uwagą, prowadząc testy Zatrucie następnie próbowalaboratoryjne. W 2010 roku no zmniejszyć, podając napój
skupili się na niej naukowcy z kombuchy. Wyniki okazały
z Indii, którzy wyniki swoich się być zadowalające. Terapia
analiz opublikowali na łamach nie tylko wzmocniła system
prestiżowego pisma „Food & odpornościowy szczurów, ale
Function”. Dowiedli oni, że też zmniejszyła liczbę uszkokombucha wspomaga lecze- dzeń DNA.
nie wrzodów żołądka, a swoją
Warta odnotowania jest
» … wykonanych własnoręcznie przez rzemieślników ozdób
tezę oparli oni na testach z informacja, że kombucha

zainteresowała również polskich badaczy. Naukowcy
z Uniwersytetu 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.
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.
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Agnieszka Gotówka
Tekst pochodzi z portalu biokurier.pl

Czy zima to dobry czas na zwiedzanie Europy? Pewnie, że tak! Gdy zetnie mróz, a święta czuć już
w powietrzu, warto wybrać się na tak zwany city break, czyli weekendowe zwiedzanie ciekawych
miast. Nasza okolica słynie z bożonarodzeniowych targów, a miejscowości prześcigają się w ofercie przedświątecznych atrakcji.

narodzeniowy hit Drezna!
Od 1994 roku jeden z dni
na jarmarkach (w tym roku
3 grudnia) poświęcony jest
właśnie temu deserowi. Ta
nowa tradycja nawiązuje do
XVIII-wiecznego wydarzenia,
czyli zamówionego przez
Augusta Mocnego 1800-kilogramowego ciasta. Stollenfest to święto cukierników
i piekarzy, którzy podczas
pochodu prezentują gigantycznego strudla. Ciasto jest
tak olbrzymie, że wiezie się
je na karocy, otoczonej przez
dumnych rzemieślników, władze miasta, a także mieszkańców i oczywiście turystów.
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» OMNIBUS zabierze was na
świąteczne targi do Pragi i Drezna

» Kombucha ciekawi biologów, którzy przyglądają się jej
z uwagą, prowadząc testy laboratoryjne
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Drugą destynacją, którą odwiedzimy przed świętami w
tym roku jest Praga. Wielka
choinka postawiona w Rynku
pod Zegarem Orloj widoczna
jest już z daleka, oświetlona migotliwymi srebrnymi
światełkami wabi do pobliskich straganów z lokalnym
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przez dumnych rze- Pradze są piękne. Słucham
mieślników, władze poruszających czeskich i słomiasta, a także miesz- wackich kolęd i po prostu
cieszę się magią świąt! A gdy
kańców i oczywiście przyjdzie czas na dłuższą przerwę – zamawiam sobie moje
turystów
Z ciastem w jednej dłoni i
kubeczkiem rozgrzewającego

» Jest kilka skutecznych metod masażu psów i kotów
» Wydajecie 400 zł i w tej cenie otrzymujecie karnet na mecze koszykarskiego
Górnika oraz wybrany przez siebie zabieg w Harmony Clinic

ulubione, góralskie haluszki
z bryndzą, czyli ręcznie zwijane kluseczki z roztopionym

owczym serem. Pycha! Na
straganach oglądam wełniane
czapki, drewniane autka, czy
Krecika – Mikołaja, zawsze
znajdzie się coś zaskakującego! Za to właśnie uwielbiam
adwentowe targi – za tą różnorodność smaków, ciepłe
kolory, wesołych ludzi i...
obietnicę, że nowy rok będzie
jeszcze lepszy od obecnego!
Maja Sobolewska

stawowe znaczenie masażu, lekki ucisk na skórze psa,
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to Marta Mucha-Balcerek.
Wszystkie ze wspomnianych technik stosuje się zarówno u kotów, jak i psów.

KARNET NA SEZON
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ZABIEG

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)
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
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Poziomo:
2 - larwa
bezogonowych
oponapłazów
lub dętka,
z której uszło powietrze
4
restauracji,
w którymzdań
produkuje
5 - dział
ustnawlub
pisemna wymiana
mająca
się
półfabrykaty
spożywcze
i gotowe
prowadzić
do wspólnych
wniosków
potrawy
7 - poprzeczna, zwykle podwyższona ściana
8
- bezbarwna
lub zielonożółta
ciecz będąca
łóżka,
o którą opiera
się poduszkę
składnikiem
żywic drzew
iglastych
9 - motyw zdobniczy
lub zespół
takich
10
- dawniej
człowiek głupi
motywów
stosowanych
w architekturze
12
lub pętelka
przyza pomocą
12 -- wąska
ozdobapatka
przypinana
do ucha
spodniach,
przez
którą
przewleka
się
specjalnego uchwytu
pasek
13 - kółko uplecione z kwiatów lub gałązek,
13 - koronka o dużych, nieregularnych
noszone
głowie jako
ozdoba
oczkach ina
wypukłym
wzorze
14
osoba
powracająca
do kraju
po długim
14 - substancja krystaliczna,
bezbarwna,
pobycie
na
obczyźnie
o swoistym zapachu, działająca
15
- przystosowanie programu, języka
bakteriobójczo
programowania
do typu niezgrabnym
komputera
17 - potocznie o dużym,
17
wziernik
umożliwiający
oglądanie
pojeździe, meblu
narządów
jamywojsk
brzusznej
18
- dowódca
i naczelnik osiedli
18 - organizacja przestępcza mająca
kozackich
powiązania
Pionowo: z władzami i policją
1
- wiosłowo-żaglowa łódź używana
Pionowo:
na
do celów
ratowniczych
1 - statku
hierarchia
społeczna,
służbowai
szkoleniowych
3 - składnik wszystkich komórek i cieczy
3
system społeczno-gospodarczy w
w-organizmie
średniowiecznej
Europie
4 - sąd lub krwawa
rozprawa
5 - cierpienie i męczeństwo narodu
w środowisku przestępczym
lub wyznawców jakiejś religii
6
komuś
6 -- wyrazy
okres wwspółczucia
życiu kobietyskładane
po klimakterium
z7 powodu
śmierci bliskiej
osoby
- letnie spodenki
sięgające
prawie do
8
- zakres czyjejś wiedzy, umiejętności
kolan
i9doświadczenia
- barwny koralowiec przypominający
10 - miernykielich
naśladowca
wielkich
kształtem
zakończony
wypustkami
poprzedników
11
- potocznie próżniak
11
skrępowania
15 - dawniej
wróżenieuczucie
ze specjalnej
talii 78lub
kart
zakłopotania
przedstawiających
figury o różnej symbolice
gęsty, ciemnobrunatny
syrop,
będący
16 - dawniej
posag i wyprawa
panny
produktem ubocznym przy wyrobie cukru
młodej

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 -- zespół
oponagenów
lub dętka,
danego
z której
organizmupowietrze
uszło
warunkujący
- kapeć
jego wła5ściwości
- ustnadziedziczne
lub pisemna
- genotyp
wymia4 - zdań
na
przebijanie
mająca prowadzić
otworów do
w
papierze, folii,
wspólnych
wniosków
taśmie–filmowej
dyskusja
7– -perforacja
poprzeczna, zwykle podwyż6 - dawna
szona
ściana
łódź
łóżka,
kozacka
o którą
- czajka
opie8 -sięlokaj
ra
poduszkę
w możnych
– wezgłowie
domach
9nadzorujący
- motyw zdobniczy
prace porządkowe
lub zespół
i podawanie
takich
motywów
do stołu
stosowanych
- kamerdyner
w
architekturze – ornament
9 - -potocznie
12
ozdoba przypinana
słaby i nudny
do
utwórza
ucha
literacki
pomocą
lub specjalnego
film - gniot
11 - umowa,
uchwytu
- klipsgłównie handlowa,- zawarta
13
kółko uplecione
na piśmie
z kwiatów
między
stronami
lub
gałązek,
– kontrakt
noszone na głowie
12 - ozdoba
jako
wyroby -włókiennicze,
wianek
np.
frędzle,
14
- osoba
lamówki,
powracająca
tasiemkidopasmanteria
kraju
po długim pobycie na
15 - warstwa
obczyźnie
- repatriant
lodu tworząca -się
15
przystosowanie
na powierzchni
programu,
ziemi
wskutek
języka
programowania
zamarzania deszczu
do typu
- gołoledź - implementacja
komputera
16 - w
17
wziernik
dawnejumożliwiająbroni palnej
mosiężna
cy
oglądanie
spłonka
narządów
zawierająca
jamy
masę palną
brzusznej
- laparoskop
– kapiszon

18 -- zapał
17
organizacja
twórczy,przestępcza
natchnienie
– wenapowiązania z władzami
mająca
i18
policją
- małe,
– mafia
drapieżne zwierzę
o wydłużonym ciele, spiczastym pyszczku, długim ogonie
Pionowo:
1- mangusta
- hierarchia społeczna, służboPionowo:
wa
– drabina
31 - składnik
narząd kłujący
wszystkich
i wydzielający
komórek
ijad,
cieczy
wysuwający
w organizmie
się z odwłoka
- choleniektórych owadów - żądło
sterol
43 - sąd
substancja
lub krwawa
dodawana
rozprawa
do
tworzyw
w
środowisku
sztucznych,
przestępczym
nadająca imwiększą giętkość - plastyfikator
dintojra
65 - zboże
wyrazywysiewane
współczucia
jesienią
skła– ozimina
dane
komuś z powodu śmierci
7 - pojazd
bliskiej
osoby
przystosowany
– kondolencjedo
8poruszania
- zakres czyjejś
się na
wiedzy,
lądzieumieiw
wodzie –i doświadczenia
jętności
amfibia
– kom10 - ozdobny ścieg tworzący
petencja
pojedynczą
10
- miernylinię
naśladowca
- stebnówka
wiel13 - poprzedników
kich
w Nowym Testamencie:
– epigon
władca
11
- dawniej
piekieł
uczucie
i złych
skrępowaduchów
- Belzebub
nia
lub zakłopotania - żenada
14 - związek
16
gęsty, ciemnobrunatny
nieorganiczny,
biała masa
syrop,
będący
krystaliczna,
produktem
otrzymywana z przy
ubocznym
wapna
wyrobie
palonego
cukrui
–koksu
melasa
- karbid
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» Miners zanotowali naprawdę niezły sezon

Górnicy na czwórkę
Początki futbolu amerykańskiego pod Chełmcem sięgają 2016 roku.
To jednak bieżący sezon stawiał przed Miners Krause Wałbrzych najwięcej wyzwań. Pomimo trudności, Górnicy pokazali się w lidze z
bardzo dobrej strony, docierając do półfinału ligi rozwojowej.
Gdy po raz pierwszy zobaczyliśmy Miners w akcji, klub
był w powijakach. Tworzył
struktury, testował pierwsze
kaski i ochraniacze, rekrutował chłopaków, którzy futbolu
amerykańskiego dopiero się

uczyli. Było lato 2016 roku,
a tworzący się klub trenował
na płycie zapuszczonego stadionu na Nowym Mieście. W
kolejnych latach obiekt przy
ul. Ratuszowej stał się ich
domem, a mnóstwo kibiców

obejrzało Super Mecz, gdzie
wałbrzyszanie zagrali z ekipą z
niemieckiego miasta partnerskiego. Miners startowali w
lidze rozwojowej, dla zespołów o mniej licznych kadrach.
Z czasem trafili do PFL-2, na

zaplecze elity, gdzie grali w
„pełnoprawny futbol”. Pojawili się gracze zagraniczni, Polacy z doświadczeniem ligowym
(duże posiłki z Bielawy Owls),
co zaprocentowało półfinałem
rozgrywek PFL-2.

W trwającym roku pod
nogami pojawiły się jednak
kłody. Mniejszy budżet spowodował dołączenie do ligi
dziewięcioosobowej, wyjechali zawodnicy zagraniczni.
W składzie pozostali lokalni,
którzy na pewno nie zamierzali odpuszczać: doświadczeni gracze linii defensywnej
Przemysław Jadczak i Andrzej
Rutkowski, weterani znani
także z pracy szkoleniowej,
czyli Paweł Cieciera i Damian
Tomczyk oraz reprezentujący
powiew młodości Jakub Zieliński. W ataku wciąż można
liczyć na związanego z Wałbrzychem, ale pochodzącego
z Ukrainy Ivana Oleksiuka
oraz napędzającego ofensywę
Bartka Raszewskiego.
Sezon Miners rozpoczęli zwycięską potyczką nad
Renegades Świdnica, która
odbyła się w… Starych Bogaczewicach. Okazało się,
że futboliści nie są mile widziani na stadionie przy ul.
Ratuszowej, gdzie rzekomo
w większym stopniu niszczyli murawę od piłkarzy.
Pojawił się spór, wymiany
zdań i szukanie pomocy w
urzędzie miasta. Ten ligowy
dom nasi futboliści znaleźli na obiekcie przy ul. Kusocińskiego. Debiut się nie
udał, Wilki Łódzkie wygrały
52:15, ale nasi nie spuszczali
głów. Na wyjeździe ograli
Warriors Sieradz 38:0, a w

Świdnicy pokonali Renegades
63:14. Bilans 3-1 dał awans
do ćwierćfinału i stworzył
okazję do starcia z wyżej
rozstawioną Silesią Rebels.
To miał być koniec marszu
wałbrzyskiego klubu. Zwycięstwo w Katowicach 30:9 dało
nie tylko awans do półfinału
PFL-9, ale także stało się pięknym rewanżem za porażkę z
Silesią 16:21 w 2019 roku, w
półfinale PFL-2.
W najlepszej czwórce wałbrzyszanie trafili na Rhinos
Wyszków. Nasz zespół czekał
kolejny mecz o stawkę na
wyjeździe, bo to rywale byli
wyżej rozstawieni po sezonie
zasadniczym. W finale Miners
nie zobaczymy, bo w Wyszkowie triumfowali gospodarze
(12:0), ale to nie zmienia faktu, że Górnicy zanotowali
naprawdę niezły sezon, pomimo wielu przeciwności.
Szerokich uśmiechów w ich
szeregach jednak zabrakło.
Stało się tak z powodu wieści,
które napłynęły do Polski pod
koniec października. Ukrainiec
Dmytro Serbin, stanowiący w
przeszłości o sile ataku Miners, w tym roku zaangażował
się w działania wojenne w
swoim rodzinnym kraju. Jako
lekarz wypełniał swoją misję i
pomagał żołnierzom. Pod koniec października stracił życie,
podczas akcji ewakuowania
rannych z pola bitwy.
Dominik Hołda

REKLAMA

30

31

SPORt

WIESZ CO | NR 25/8.11.2022 r.

Fot. Alfred Frater

» Mikołaj Stopierzyński to jeden z najrówniej grających koszykarzy Górnika

Cukierek albo psikus
Ostatnie spotkania koszykarzy Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych przypadły w okolicach Halloween. Z tego też powodu kibice biało-niebieskich mieli
okazję się przestraszyć. Czy suma wszystkich strachów, nawiedzających wałbrzyski klub, weźmie górę nad postawionym przed sezonem celem?

Powiew zachodu i tamtejsze zwyczaje dotarły już do
Polski. Tuż przed Świętem
Zmarłych dzieciaki przebierają się za stwory, potwory i
inne twory. A wszystko to w
celu zapolowania na cukierki,
których dostawcami stali się
sąsiedzi. Pomiędzy kolejnymi
workami ze słodkimi zdobyczami najmłodszych możemy
dojrzeć okrągłe dynie. A gdyby tak zamienić je na równie
pomarańczową piłkę do koszykówki? Czy nasi zawodnicy
częściej rozdawali kibicom
cukierki, czy raczej sprawiali
im psikusy?

W Warszawie Górnik przegrał po wyrównanym spotkaniu z Dzikami. To drużyna
typowana do ligowej czołówki, choć w starciu z wałbrzyszanami musiała radzić
sobie bez podstawowego
podkoszowego, czyli Mateusza Bartosza. Nasi byli blisko,
czaili się gdzieś za zaułkiem,
próbowali w ostatniej minucie
Dziki złapać, ale skończyło się
porażką 72:76. Kolejny rywal
to znowu najwyższa ligowa
półka. Hydrotruck Radom,
spadkowicz z elity, pod Chełmiec przyjechał jako niepokonany. Mający wielkie ambicje

Górnik, by myśleć o wygraniu
ligi, musi na swojej drodze
eliminować też tak dobrze
zorganizowane zespoły jak
ten z Mazowsza. Okazało
się jednak, że radomianie
do Wałbrzycha przyjechali
walcem, bo do przerwy prowadzili już 46:28. W drugiej
połowie podopieczni Marcina
Radomskiego próbowali ukąsić, ale ostatecznie skończyło
się na mało agresywnej grze i
porażce 65:78. W przededniu
Halloween nasi koszykarze
raczyli więc jedynie psikusami. Zamiast cukierków, wylali na fanów, jak to określał

po meczu kapitan Bartłomiej
Ratajczak, „bardzo chłodny
prysznic”.

Pod Chełmcem fani
liczą na więcej słodyczy, a mniej goryczy,
ponieważ dość już
mają niespodziewanych psikusów
Jeden z kibiców po meczu
z Radomiem napisał: „Samą
presją na awans nie zbudujemy miasta koszykówki. W tym
wszystkim jest za mało spokoju. Była silna drużyna, słabszy

trener i marny marketing.
Teraz [jest] silny trener, marketingowy skok i chyba nieco
słabsza drużyna. To praca na
lata. Ale ambicji na parkiecie
mamy prawo oczekiwać już
teraz”. To trafna diagnoza
ostatnich bolączek wałbrzyskiego basketu. Kibice wciąż,
jak w poprzednich latach,
oczekują niemal wyłącznie
zwycięstw. To spory ciężar, a
trzeba pamiętać, że Suzuki 1
Liga bardzo w tym roku się
wyrównała i spłaszczyła. O
końcowej wygranej często
decydują detale. Złożony z aż
siedmiu nowych zawodników

Górnik nadal szuka swojej
drogi. Wciąż nie wiemy, czy
zmierza w rejony środka tabeli, czy też może w okolice
top 4, ale drogowskaz na
ligowy szczyt zniknął gdzieś za
horyzontem. Kibiców ogarnął
strach, że marzenia o zdominowaniu rozgrywek mogą
pozostać niespełnione.
Środowy mecz w Bytomiu
z Polonią miał miejsce o absurdalnej dla wielu, jak na
dzień roboczy, porze, czyli o
16:00. Górnicy zagrali bez
kontuzjowanego Adriana
Kordalskiego, ale z beniaminkiem nie mieli większych
problemów, wygr ywając
85:65. Zawodnicy wyciągnęli
wnioski z porażki z Hydrotruckiem, demonstrując większe
zaangażowanie i agresję w
obronie. Zwycięstwo okazało się spóźnioną garścią
cukierków dla spragnionych
radosnych uniesień wałbrzyskich kibiców. Trzeba jednak
pamiętać, że Polonia to rywal
zdecydowanie mniej wymagający od tego z Radomia. W
Bytomiu koncentrują się na
trudnej walce o utrzymanie,
w Wałbrzychu z kolei myślą
wyłącznie o mozolnej wspinaczce na szczyt. Uśmiechów
na twarzach po meczu na Górnym Śląsku jednak zabrakło.
Pod koniec pojedynku groźnie
wyglądającego urazu doznał
środkowy Michał Marek.
Absurdów terminarza ciąg
dalszy. Zapominamy o Halloween i przestajemy się bać.
Podczas trzech najbliższych
meczów wałbrzyszanie zagrają u siebie. 6 listopada
podjęli Eneę Basket Poznań,
kolejnego z beniaminków
(wynik po zamknięciu tego
numeru WieszCo). Z kolei 13
listopada w derbach Dolnego
Śląska sprawdzą formę grającego poniżej oczekiwań WKK
Wrocław (godz. 18:00). Serię
domowych potyczek zakończy
wizyta AGH Kraków (środa,
16 listopada, godz. 19:00).
Wszystkie spotkania oczywiście w Aqua-Zdroju, a bilety
w przedsprzedaży na abilet.
pl. W dwóch z tych trzech
pojedynków nasi będą zdecydowanymi faworytami, w
starciu z WKK także powinni
śmiało myśleć o triumfie. Pod
Chełmcem fani liczą na więcej
słodyczy, a mniej goryczy.
Dominik Hołda
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Powstała, żeby wspierać rozwój inwestycji w Wałbrzychu, sprzedając gminne nieruchomości. Dotąd jej klienci
kupili tereny za 20 mln zł, deweloperzy wreszcie budują tu mieszkania, a inwestorzy z coraz większym
zainteresowaniem patrzą na miasto. To zasługa rosnącej w siłę spółki InVałbrzych.
Rozpoczęła działalność w listopadzie 2019 roku. Jej celem od początku
było wspieranie lokalnych przedsiębiorstw i pozyskiwanie nowych
inwestorów chętnych ulokować swój biznes w Wałbrzychu. Firma jest po
to, by także pomagać podmiotom w relacjach z urzędami i instytucjami
publicznymi oraz asystować w procesie inwestycyjnym od pomysłu do
jego realizacji.
Przez 3 lata spółka pomogła przy inwestycjach, które w mieście realizują
takie tuzy biznesu jak Panattoni, Joysonquin czy Faurecia. Współpracuje
też przy ciekawym zadaniu związanym z rozbudową centrum
handlowego na Podzamczu. Ale największym wyzwaniem było
„rozruszanie” rynku nieruchomości, czego efekty widoczne są gołym
okiem. Na największym osiedlu w mieście sprzedano działkę za
rekordową cenę, na której od roku trwa budowa nowoczesnego
budynku wielorodzinnego na 120 mieszkań. Budowę realizuje duży i
budyn
znany deweloper – PCG. InVałbrzych wspiera także aktywnie inne
Przy ul. Ludowej najpierw powstanie ponad 140 lokali, a docelowo blisko pół tysiąca
mieszkań

inwestycje mieszkaniowe, choćby tę realizowaną obecnie przy ul.
Ludowej przez rmę AG Mulltigroup, gdzie powstaje 6 bloków
mieszkalnych, w których będzie ponad 140 lokali, a docelowo blisko pół
tysiąca. Dzięki zaangażowaniu InVałbrzych posuwają się także
przygotowania do dużej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Piasta, gdzie
ma powstać urokliwe osiedle domków wielorodzinnych. Chce je
postawić inny duży deweloper – spółka Arkop. To właśnie rozwój rynku
pierwotnego w mieszkalnictwie powinien stymulować rozwój miasta.
pie
Zresztą już teraz postrzeganie Wałbrzycha jest bardzo pozytywne,
szczególnie przez osoby i rmy z zewnątrz.
Recepta InVałbrzych na sukces to przede wszystkim aktywna
współpraca z klientem. Spółka nie ogranicza się do wysłania oferty o
nieruchomościach inwestycyjnych, czy mieszkaniowych. Klient nie
zostaje pozostawiony sam sobie. Jest oprowadzany po mieście,
pokazywane są aktualne oferty i nieruchomości. Zainteresowany
otrzymuje coś więcej – szerokie spojrzenie na Wałbrzych i jego miejsce
na gospodarczej mapie Polski.

Działki na sprzedaż przy ul. Podgórskiej

Fot. Arkadiusz Grudzień

REKLAMA

Od czerwca tego roku spółka jest operatorem Wałbrzyskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości

InVałbrzych może także pochwalić się ciekawymi transakcjami, które
okazały się dla wszystkich wielkim zaskoczeniem, jak choćby sprzedaż
budynku po byłym CKU, który przez blisko 15 lat próbowano
bezskutecznie zbyć. To świetny projekt, bo wkrótce obiekt ma wyglądać
nowocześnie i stylowo. Otrzyma też nową funkcję mieszkaniową i
będzie na pewno ciekawą ofertą dla ludzi szukających własnego M
zwłaszcza, że pobliska okolica pięknieje. Podobnie cieszy niedawna
sprzedaż hali sportowej przy ul. Teatralnej, w której już trwa remont, a
sp
właściciele chcą przywrócić cały obiekt chętnym, by uprawiali sport.
InVałbrzych jest małą spółką, w której pracuje tylko 6 osób łącznie z
prezesem Krzysztofem Urbańskim, ale zespół jest zgrany i skuteczny, co
widać po efektach pracy. Warto podkreślić, że od czerwca 2022 roku
spółka
jest
także
operatorem Wałbrzyskiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości.

