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Czytelnicy są bowiem dla nas 
najważniejsi. To wy inspirujecie nas 
bowiem do pewnych działań. Podpo-
wiadacie, na co powinniśmy zwrócić 
uwagę, polemizujecie z nami, wysy-
łacie maile i dzwonicie chwaląc nas 

lub krytykując. To wszystko jest dla 
nas bardzo ważne, bo napędza do 
ciężkiej pracy. W końcu zrobić cieka-
wą, 32-stronicową lokalną gazetę, to 
nie lada wyczyn. Ale my nie boimy 
się wyzwań. Postawiliśmy przed 

sobą właśnie taki cel – żeby robić 
ambitną rzecz – i próbujemy go reali-
zować. Mamy nadzieję, że z dobrym 
skutkiem. Bo jak wiadomo 32 lub – 
gdy publikujemy opowiadania – 36 
stron, to nie żadne popierdółki jak u 

innych z ledwie  kilkunastoma stro-
nami, lecz kawał porządnej gazety.  

I jak zwykle namawiamy was do 
kontaktu. Piszcie o nurtujących was 
sprawach. Zaręczamy, że wszystkie 
maile uważnie czytamy, ale nie jeste-

śmy w stanie zająć się każdym tema-
tem. Na opinie, komentarze, oceny, 
sugestie czekamy pod doskonale chy-
ba znanym każdemu adresem poczty 
elektronicznej: redakcja@wieszco.pl.  

Dziś czas na najnowszy numer 
naszego dwutygodnika. Jak zwykle 
staramy się was odrobinę zachwycić, 
może ciut zszokować, a na pewno 
zainteresować i zaintrygować. Na-
sze treści nie są bowiem banalne, 
ponieważ za każdym razem dają 
do myślenia. Każdy numer WieszCo 
w tradycyjnej formie znajdziecie w 
jednym z ponad 500 punktów kol-
portażu rozsianych na terenie całej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zachęca-
my, byście ściągali gazetę w pliku 
PDF na swoje urządzenia mobilne. 
Wystarczy, że odwiedzicie stronę 
internetową www.wieszco.pl. Jedno 
kliknięcie i już możecie nas czytać na 
smartfonach lub tabletach.   

Redakcja

W Wałbrzychu jest kościół 
zbudowany z muru pruskie-
go? Mur pruski nadaje ele-
wacji budynku niepowta-
rzalnego charakteru. Jest to 
rodzaj ściany szkieletowej, 
wypełnionej murem z cegły. 
Konstrukcja drewniana w 
murze pruskim jest widoczna, 
a często traktowana jako ele-
ment dekoracyjny. Świątynia 
została wybudowana w latach 
1908-1910, ściany wyłożono 
warstwą impregnowanego 
korka. 

Budowla na planie prosto-
kąta, z nawą główną przykry-
tą dwuspadowym dachem, 
pod którym umieszczono rząd 
okien, znajduje się w dzielnicy 
Sobięcin. Jego patronem jest 
św. Józef Oblubieniec. Jest to 
wyjątkowa budowla sakralna, 
w 1990 roku wpisana do 
rejestru zabytków. W kościele 
znajdują się organy wykonane 
przez firmę Schlag & Söhne, 
które zostały odpowiednio 
dopasowane do wnętrza i 
zachwycają swoim pięknem.

Red
Rubryka powstaje we współpracy 

z Biblioteką pod Atlantami
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Zawsze jest dobry czas na…
...WieszCo. Pewnie to wiecie, ale nie zaszkodzi przypomnieć. Bo wyobraźcie sobie, 
bierzecie do ręki papierowe wydanie gazety lub ściągacie najnowszy numer onli-
ne, siadacie w fotelu lub na kanapie i zaczytujecie się, podczas gdy za oknem siąpi 
mżawka i szaleje wichura. Miło, prawda? Pamiętajcie, że wszystko, co tworzymy, 
robimy z myślą o was.  

W I E S Z C O  „ D A J E  D O  M Y Ś L E N I A”

Czy wiesz, że…

T y l ko  u  n a s  3 2  s t r o n y ! 
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Zwróćcie uwagę na ra-
chunki, które dostajecie od 
dostawcy prądu. Rozliczenie 
otrzymujecie za wykorzystane 
kilowatogodziny, ale produ-
cenci sprzętów podają moc 
swoich urządzeń w watach, 
np. 600W. Nawiasem mówiąc 
moc sprawdzicie na tablicz-
kach lub naklejkach umiesz-
czonych na lodówce, pralce, 
czy odkurzaczu. Żeby dowie-
dzieć się jednak, ile kosztuje 
was praca jakiegoś urządzenia 

zużywającego prąd, trzeba 
dokonać kilku obliczeń. Obok 
w prosty sposób pokazujemy 
jak to zrobić. 

Dobra, wiecie już jak „prze-
robić” moc lodówki wyrażoną 
w watach na kilowatogodzi-
ny oraz ile płacicie za pracę 
konkretnych sprzętów, ale 
przecież mieliśmy podpowie-
dzieć, jak oszczędzać energię 
elektryczną. Sposobów są 
dziesiątki. Wiele z nich propo-
nuje np. Tauron Dystrybucja, 

główny dostawca prądu w 
regionie. Niektóre z nich są 
wręcz banalne i dość oczy-
wiste, inne niekoniecznie, 
ale są też takie możliwości, 
o których pewnie byście nie 
pomyśleli. Dość istotna jest 
zmiana codziennych przy-
zwyczajeń.   

Korzystajcie ze światła 
dziennego tak długo, jak tyl-
ko się da, np. biurko, przy 
którym pracujecie, ustawcie 
możliwie jak najbliżej okna. 

Wiadomo jesienią i zimą to 
nie jest takie proste, ale warto 
o tym pamiętać. Używajcie 
światła punktowego, bo nie 

trzeba od razu oświetlać ca-
łego pokoju, gdy czyta się 
książkę. Wymieńcie tradycyjne 
żarówki na te ledowe, któ-

re zużywają nawet 10 razy 
mniej energii. Wyłączajcie 
światło, gdy wychodzicie z 
pomieszczenia, ale róbcie to 
z głową, ponieważ częste 
włączanie i wyłączanie po-
woduje większy pobór prądu. 

Ale… Gdy wychodzicie z ła-
zienki na kilka sekund, by 
przynieść np. świeży ręcznik, 
to w porządku, nie ma sensu 
od razu gasić światła. Lecz 
jeśli opuszczacie pomieszcze-
nie na 2-3 minuty lub dłużej, 
to warto użyć wyłącznika. 
Jeśli to możliwe, spędzajcie 
czas z rodziną w jednym po-
mieszczeniu. Nie przegrze-
wajcie mieszkania, a gdy je 
wietrzycie, zakręćcie pokrętło 
termostatu. Jeśli posiada-
cie ogrzewanie podłogowe, 
dajcie sobie spokój z dużą 
liczbą dywaników – uniknie-
cie dzięki temu utraty ciepła. 
Rozsądnie używajcie domo-
wych sprzętów. O tym, jak to 
robić i nie dać się zwariować 
przeczytajcie obok. Możecie 
naprawdę sporo zaoszczędzić, 
a przecież o to chodzi.  

Tomasz Piasecki
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Oszczędzać, ale z głową
O tym mówią już chyba wszyscy na świecie. O ile jednak oszczędzać na jedzeniu lub 
lekach czasem się nie da, to z prądem jest trochę inaczej. Nie tylko można ograni-
czyć zużycie energii elektrycznej, ale nawet trzeba. Ba, łatwo powiedzieć. Tylko jak 
to zrobić? Okazuje się, że to nie jest wcale takie trudne. 
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Używajcie światła 
punktowego, bo nie 
trzeba od razu oświe-
tlać całego pomiesz-
czenia, gdy np. czyta 
się książkę

 » Dzięki kalkulatorowi na stronie www.tauron-dystrybucja.
pl sprawdzicie ile prądu  zużywają urządzenia działające 
w waszych domach oraz ile to kosztuje 

Jak przeliczyć W na kWh?
Jeśli znacie moc urządzenia podawaną w watach, wystarczy tę wartość podzielić przez 1000. 

Choćby tak 200W : 1000 = 0,2kW. I tak np. odkurzacz o mocy 600W będzie więc miał 0,6kW. 
Musimy jednak dowiedzieć się, ile to jest kilowatogodzin. Wystarczy pomnożyć moc urzą-

dzenia (w kW) przez czas pracy. Jeśli odkurzacz działał przez 2 godziny, wówczas obliczenia 
wyglądają tak: 0,6 kW * 2h = 1,2 kWh. 

Ile trzeba zapłacić?
Teraz musimy dowiedzieć się, ile kosztowały nas 2 godziny pracy odkurzacza. 

Wystarczy pomnożyć uzyskany wcześniej wynik (w kWh) przez cenę energii, którą 
znajdziecie na fakturze (podawaną też w kWh). Średnio jedna kWh na Dolnym Śląsku 
dla firmy Tauron Dystrybucja wynosi 0,73 zł. I tak: 1,2 (kWh) * 0,73 zł = 0,876 zł. 
Czyli za 2 godziny sprzątania musimy zapłacić niecałe 88 groszy.

Używajcie sprzętów z głową. 
Tak zaoszczędzicie energię

nie otwierajcie lodówki na zbyt długo
nie wkładajcie do lodówki ciepłych dań
gotujcie w czajniku tyle wody, ile potrzebujecie
dostosujcie średnicę garnka do wielkości palnika
gotujcie potrawy pod przykryciem
podczas pieczenia nie otwierajcie co chwilę piekarnika
uruchamiajcie pralkę i zmywarkę, gdy są w pełni załadowane
jeśli ubrania nie są mocno zabrudzone, korzystajcie z krótszych programów i niższych 
temperatur 
nie korzystajcie z programu suszenia naczyń w zmywarce
zrezygnujcie z suszenia ubrań w suszarce elektrycznej
prasowanie zaczynajcie od ubrań, które wymagają najniższej temperatury
nie prasujcie pojedynczych sztuk odzieży, lecz przygotujcie od razu ich większą ilość
wyłączajcie sprzęty, jeśli ich nie używacie (telewizor, głośniki)
odłączajcie ładowarki z gniazdka po naładowaniu sprzętów elektronicznych (telefony, 
laptopy)
systematycznie wymieniajcie worki w odkurzaczu



4 WIESZ CO | NR 26/22.11.2022 r.

I to bardziej niż kibice słucha-
jący przed 20 laty Edyty Górniak 
śpiewającej polski hymn podczas 
MŚ w Korei i Japonii lub widzowie 
czytający codziennie paski w stacji 
o nazwie TVP Info, w której dzienni-
karzom wieki temu odjechał pociąg 
z napisem „obiektywizm”. Im nawet 
peron już spierdzielił. Ale... 

Podczas spotkania z wyborcami w 
Ełku, prezes PiS stwierdził niedawno, 
że dziś rodzi się za mało dzieci. Mó-
wiąc, że: „To jest kwestia pewnego 
nastawienia ludzi, w szczególności 
pań. Jeśli utrzyma się taki stan, że 
do 25 roku życia młode kobiety 
piją tyle samo co ich rówieśnicy, to 
dzieci nie będzie”. Dodał, że nie jest 
zwolennikiem wczesnego macie-
rzyństwa, bo kobieta musi dojrzeć 

do tego, aby być matką. W końcu 
prezes PiS wypalił – uważajcie, bo 
będzie najlepsze – „jak do 25 roku 
życia daje (kobieta – przyp. red.) w 
szyję to, trochę żartuję, ale nie jest to 
dobry prognostyk w tych sprawach”. 
Za wysłuchiwanie bzdur wygady-
wanych przez Kaczyńskiego każdy 
Polak powinien z urzędu otrzymywać 
orzeczenie o niezdolności do pracy 
i dożywotnią rentę. Nie tam żadne 
kilkaset złotych miesięcznie. Co to to 
nie! Od razu kilka tysięcy, nazwane 
na cześć mówcy, na przykład preze-
sem +. I na dokładkę co roku pobyt 
w sanatorium. Ale... 

Do niedawna bujającym w obło-
kach pewnie mogło się wydawać, 
że to polityczny zbawca, potrafiący 
przekonać do siebie wielu wybor-

ców, nawet z najbardziej odległych i 
nieoczywistych stron sceny politycz-
nej. Ci twardo stąpający po ziemi 
od razu wiedzieli, że nic z tego nie 
będzie, a jego PR-owe gadki przy-
pominają przemowy hochsztaplerów 
próbujących emerytom sprzedać 
garnki lub pościel. Przyznajemy, że 
od oglądania i słuchania popisów 
prezesa nie tylko bolą zęby, ale 
wszystko napierdziela od stóp do 
głów. Nawet włosy, paznokcie i rzę-
sy. Kaczyński wiążąc niski wskaźnik 
urodzeń z piciem alkoholu, wywołał 
salwy śmiechu. Tak to jest, jak mówi 
się, co ślina na język przyniesie, 
posuwając się o jedną złośliwość za 
daleko. Ale...

Cieszymy się jak diabli, że do-
trwaliście do tej części tekstu, bo 

z jednej strony w tym przypadku 
musimy przyznać, że nie wszystko 
co przed „ale” jest g*wno warte. Z 
drugiej zaś nie z każdym zdaniem po 
spójniku przeciwstawnym musicie 
się zgadzać. Po prostu, sami wycią-
gnijcie wnioski. Owszem wypowiedź 
Kaczyńskiego była krotochwilna, 
pogardliwa oraz sowizdrzalska i 
wywołała większe fale oburzenia 
niż tragiczne tsunami sprzed prawie 
dwóch dekad w Tajlandii, to jednak 
spójrzmy na nią przez pryzmat pew-
nych faktów. Poczekajcie, czy tylko 
nam się wydaje, że dziwnie wyglą-
dają te ostatnie zdania? Czy jednak 
są jakieś takie koślawe, oderwane 
od rzeczywistości i nie wpisują się w 
oczywisty nurt krytyki? Patrzymy na 
nie i nie dowierzamy, że mogliśmy 

coś takiego napisać. Cóż, stało się 
i nie będziemy już tego zmieniać. 
Jakby to ładnie ująć, poszły konie po 
betonie. Ale...

Teraz o wspomnianych i obieca-
nych faktach. Kobiety upijają się 
szybciej i łatwiej się uzależniają. Wy-
starczy sięgnąć po dane Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Pokazują one jedno. 
Kobiety pijące najwięcej alkoholu to 
singielki, mieszkanki dużych miast, w 
wieku – uwaga, padną niepopularne 
liczby – od 18 do 29 lat. Według 
lekarzy, kobiety szybciej upijają się 
niż mężczyźni, przede wszystkim z 
powodu metabolizmu. Nie trzeba 
być członkiem klubu AA, by wie-
dzieć, że panie i panowie o tej samej 
wadze i podobnej budowie ciała, po 
wypiciu identycznej ilości alkoholu, 
będą mieć jego inne stężenia we 
krwi. U kobiet może być ono wyższe 
nawet o kilkadziesiąt procent. Natury 
nie da się oszukać i nie zmienią tego 
spazmatyczne wpisy i wypowiedzi 
tych nielubiących Kaczyńskiego. Na-
poje wyskokowe na kobiety działają 
silniej, przez co powodują, że płeć 
piękna ma większe skłonności do 
uzależnienia. Jak mówią specjaliści 
długotrwałe dawanie w szyję może 
doprowadzić do zaburzeń men-
struacji, jak bolesne miesiączki, 
silne krwawienie, nieregularne cy-
kle owulacyjne lub ich brak. Ale... 
Skupiliśmy się na kobietach, a czy 
mężczyźni nie dają w szyję? Ohoho, 
dają i to jeszcze jak! Tylko naiwni 
pomyślą, że w weekendowy wieczór 
w Żabkach, Aligatorach oraz pozo-
stałych osiedlowych spożywczakach 
panowie najchętniej kupują bułki, 
mleko i makaron. Spadek dzietności 
w Polsce to dużo bardziej złożona 
sprawa niż wydaje się prezesowi, 
mogąca do tego wywołać kryzys 
zarówno gospodarczy, jak i spo-
łeczny. Choć mamy do czynienia ze 
spadkiem urodzeń, to nikt rozsądny 
nie powinien szukać z tego powodu 
winnych w społeczeństwie. Rolą pań-
stwa i rządzących nie jest rubaszny 
rechot na spotkaniach z wyborcami i 
nakładanie kolejnych ograniczeń, ale 
zapobieganie podobnym kłopotom 
poprzez stwarzanie warunków, za-
chęcających pary do powiększenia 
rodziny. Zresztą… dzietność dziet-
nością, ale dawanie w szyję (przez 
wszystkich) to dopiero jest problem, 
od dekad zamiatany pod dywan.     

Tomasz Piasecki

Jak to jest dawać w szyję? 
Gdyby Grupa Monty Python wznowiła występy, jesteśmy pewni, że Jarosław 
Kaczyński miałby u nich robotę jak w banku. Za posuwanie się do granic ab-
surdu. Z drugiej strony jeśli taka NASA poszukiwałaby na szybko najlepszego 
kandydata reprezentującego nasz gatunek do wsadzenia w rakietę i wysłania 
na Marsa, szef PiS raczej nie miałby szans na angaż. Ale… Tym, co napiszemy 
po „ale” możecie być co najmniej zaskoczeni.  
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Prestiżową nagrodę w do-
rocznym konkursie przyznają 
wspólnie Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Generalny Konserwator Zabyt-
ków. W uzasadnieniu podpisa-
nym przez generalnego konser-

watora zabytków, dra Jarosława 
Sellina, możemy przeczytać: 
„Kategoria Specjalna – właściwe 
użytkowanie i stała opieka nad 
zabytkiem. Nagroda dla Zamku 
Książ w Wałbrzychu, Sp.z o.o. 
za wieloletnią, kompleksową 

opiekę jednostki samorządu 
lokalnego nad zamkiem Książ 
– jednym z największych ze-
społów zamkowych w Polsce, 
zmierzającą do poprawy sta-
nu obiektu, za systematycznie 
prowadzone prace badawcze, 

remontowe i konserwatorskie 
oraz podporządkowanie ruchu 
turystycznego wartościom za-
bytkowym obiektu”.

- To sukces całego naszego 
zespołu, a także naszych po-
przedników, którzy pracowali 
w Zamku Książ przez ostatnie 
10 lat – wyjaśnia prezes Anna 
Żabska, która kieruje Książem 
od 2017 roku.

SCB

Nagroda za zadbany zamek
Wałbrzyski Książ został nagrodzony w kategorii specjalnej właściwego 
użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem. 
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Osoba fizyczna w gospo-
darstwie domowym, żeby 
mogła dokonać zakupu po 
preferencyjnej cenie, czyli 
za 2 tys. zł brutto za tonę, 
musi spełnić kilka warunków. 
Warto o nich pamiętać, żeby 
potem oszczędzić sobie roz-
czarowania. 

A więc po pierwsze głów-
nym źródłem ogrzewania go-
spodarstwa domowego musi 
być kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny lub 
tzw. piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na 
paliwo stałe. Źródło ogrze-

wania musi być rzecz jasna 
zgłoszone do CEEB (Central-
nej Ewidencji Emisyjności 
Budynków). I jeszcze jedna 
sprawa, na konkretne źródło 
ogrzewania nie został zaku-
piony węgiel po cenie niższej 
niż 2000 zł brutto za tonę. Na 
podstawie obowiązujących 

przepisów każde gospodar-
stwo domowe może kupić 
1,5 tony węgla do 31 grudnia 
tego roku oraz następne 1,5 
tony do 30 kwietnia 2023 
roku.

Poseł Tomasz Siemoniak 
z Platformy Obywatelskiej 
poinformował, że sprawdzał 

dostępność węgla na zie-
mi wałbrzyskiej i kłodzkiej. 

Rozmawiał z prezydentem 
miasta, dwoma burmistrzami 
i wójtem. Odwiedził dwa skła-
dy węgla, ośrodek pomocy 
społecznej (który organizuje 
system, a wcześniej wypłacał 
dodatki) oraz zakład gospo-

darki nieruchomościami w 
jednym z miast. 

- Zaopatrzenie w węgiel 
w 2022 roku odbywa się w 
atmosferze niepewności i w 
chaosie. Nikt nie ma orien-
tacji, jak faktycznie wygląda 
zasób węgla w posiadaniu 
mieszkańców. Gminy są abso-
lutnie niegotowe do fizycznej 
dystrybucji węgla. Nie mają 
gotowych powierzchni do 
magazynowania, wag i cięża-
rówek – ocenia sytuację poseł.

SCB

fakty / REkLaMa

Komu węgiel, komu? 
Gmina Wałbrzych przystąpiła do zakupu paliwa stałego z prze-
znaczeniem dla gospodarstw domowych. Jednocześnie rozpo-
częła nabór wniosków na zakup węgla po preferencyjnych ce-
nach. To chyba dobre wiadomości zwłaszcza, że robi się coraz 
zimniej. 

Każde gospodarstwo 
domowe może ku-
pić po niższej cenie 
3 tony węgla 
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POTRZEBUJESZ ZMIANY?
JESTEŚ KIEROWCĄ WÓZKA WIDŁOWEGO 
I MASZ UPRAWNIENIA UDT?

ADECCO: 605-663-300
RANDSTAD: 609-744-255

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ DZWONIĄC 
DO KONSULTANTÓW:

NIE CZEKAJ DŁUŻEJ – DOŁĄCZ DO TOYOTY 
I PRACUJ W DZIALE LOGISTYKI WEWNĘTRZNEJ
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Zacznijmy od planowanych 
dochodów. Te wynieść mają 
według planu w 2023 roku 
305 mln zł. Dochody z PIT 
według prognoz rządowych 

spadają. Warto nadmienić, 
że to pierwszy taki przypadek 
od kilkunastu lat. W 2023 
roku do Świdnicy z tego tytułu 
wpłynie ok. 60,7 mln zł, ale 

to jednak o prawie 10 mln 
zł mniej, niż w 2021 roku. 
Wnioski są jasne, to budżet 
oszczędnościowy i bardzo 
trudny, a wynika to z mniej-

szych dochodów samorządu i 
zwiększających się wydatków 
bieżących. To efekt zmian w 
przepisach podatkowych, 
recesji gospodarczej, galopu-

jącej inflacji oraz trwającej tuż 
za polską granicą wojny.

Co z zadłużeniem? Plano-
wane ma wynieść aż 112,1 
mln zł, będzie jednak niższe o 
ponad 6 mln zł od maksymal-
nego poziomu z 2019 roku.  

- Niestety nie mamy wpływu 
na szybko rosnące koszty ob-
sługi zadłużenia, które zależą 
od wielkości stóp procento-
wych kształtowanych przez 
Radę Polityki Pieniężnej. W 
2021 roku na obsługę długu 
wydaliśmy ok. 1,5 mln zł, a 
w 2023 roku zaplanowaliśmy 
na ten cel kwotę ok. 12 mln 
zł. Wielkość planowanych wy-
datków na obsługę zadłużenia 
jest obecnie wielką niewiado-
mą. Brak przewidywalnej poli-
tyki monetarnej NBP utrudnia 
rzetelne oszacowanie poten-
cjalnych skutków wzrostu stóp 
procentowych, a co za tym 
idzie wydatków na obsługę 
zadłużenia – mówi skarbnik 
miasta, Kacper Siwek.

Dochody bieżące budże-
tu są mniejsze niż wydatki 
bieżące. Koniecznością jest 
pokrywanie stałych  wydat-
ków rezerwami (wolne środki 
z lat ubiegłych) i dochodami 
incydentalnymi (zwrot VAT 
z budowy basenu). W  ko-
lejnych latach, wobec braku 
stabilnych źródeł dochodów 
bieżących i braku perspek-
tywy reformy systemu do-
chodów samorządowych, 
wymagać to będzie poszuki-
wania oszczędności kosztem 
jakości świadczonych usług 
publicznych.  

Co więc z oszczędnościa-
mi? Miasto zamierza oszczę-
dzać m.in. na remontach ulic, 
chodników, obiektów zabyt-
kowych, bieżących remon-
tach szkół i przedszkoli oraz 
ich wyposażeniu, sprzątaniu 
miasta, odśnieżaniu i oświe-
tleniu ulicznym, iluminacjach, 
czy krótszym czasie pracy 
obiektów, choćby lodowiska. 
- W projekcie budżetu nie ma 
przewidzianych środków na 
podwyżki dla pracowników 
instytucji samorządowych, 
z wyjątkiem zapowiadanej 
płacy minimalnej – wylicza 
Magdalena Dzwonkowska, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy.

KaR

Zapowiada się trudny rok
Poznaliśmy właśnie projekt budżetu Świdnicy na rok 2023. To 
będzie trudny czas dla miasta, jasno wskazują na to liczby. Z 
matematyką się nie dyskutuje...

fakty / REkLaMa

Mias to  zam ie rza 
oszczędzać m.in. na 
remontach ulic, chod-
ników i obiektów zabyt-
kowych, na sprzątaniu 
miasta, odśnieżaniu i 
oświetleniu ulicznym
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Absolwencie!
Pochwal się świadectwem
Odbierz voucher o wartości
50 zł na Allegro!

Wałbrzych
ul. Słowackiego 19
T: 74 843 30 30

zak.edu.pl

W świetlicy w Burkatowie 
odbyła się uroczystość wrę-
czenia promes dla jednostek 
OSP, przy których działają mło-

dzieżowe drużyny pożarnicze z 
powiatu świdnickiego. Czymże 
jest MDP, dla wielu jest to pew-
nie zagadka. Już wyjaśniamy. 

MDP to komórki organizacyjne 
jednostek OSP. Ich celem jest 
zainteresowanie młodzieży 
działalnością społeczną na 

rzecz ochrony przeciwpoża-
rowej oraz przygotowanie jej 
do bezinteresownej służby 
w szeregach Ochotniczych 

Straży Pożarnych. Członkami 
młodzieżowych drużyn mogą 
być dziewczęta i chłopcy w 
wieku do 18 lat. Do zadań 
MDP należy m.in. udział w 
zapobieganiu pożarom przez 
oddziaływanie na lokalne 
środowisko w celu przestrze-
gania przepisów przeciwpo-
żarowych, a także podno-
szenie wiedzy i umiejętności 
swoich członków w dziedzinie 
ochrony przeciwpożarowej. 

Zastępca wójta gminy Świd-
nica, Bartłomiej Strózik pod-
kreślał, jak ważne dla bezpie-
czeństwa lokalnej społeczno-
ści są jednostki ochotniczych 
straży pożarnych - Gościmy 
dziś w Burkatowie, gdzie dzia-
ła nie tylko ochotnicza straż 
pożarna, ale także dziecięca i 
młodzieżowa drużyna pożar-
nicza. To swoisty ewenement 
nie tylko w skali powiatu 
świdnickiego, ale również i 
województwa. Bardzo często 
to właśnie strażacy ochotnicy 
są pierwszymi służbami ra-
towniczymi na miejscu zdarze-
nia. Posiadają nie tylko długo-
letnie i bogate doświadczenie, 
ale też uczą i przekazują swoje 
doświadczenia młodym poko-
leniom, które zrzeszone są w 
młodzieżowych drużynach po-
żarniczych. Z pewnością będą 
to dobrze zainwestowane 

pieniądze. Warto inwestować 
w młode strażackie pokolenie 
i zachęcać członków MDP do 
działalności społecznej – pod-
kreśla Bartłomiej Strózik. 

Wsparcie otrzymały jed-
nostki OSP z Lutomii, Burka-
towa, Witoszowa, Gogołowa, 
Grodziszcza i Bystrzycy Dolnej. 
Dało to w sumie ponad 24 tys. 
zł, które przeznaczone zostaną 
głównie na zakup sprzętu wy-
korzystywanego w procesie 
szkolenia członków MDP.

To jednak nie wszystkie 
wiadomości związane ze stra-
żakami z powiatu świdnic-
kiego. Ratownicy wszystkich 
gminnych jednostek z gminy 
Marcinowice otrzymali dofi-
nansowania z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na 
zakup sprzętu i wyposażenia. 
Promesy na łączną kwotę 
ponad 71,4 tys. zł odebrali 
druhowie z Marcinowic, My-
słakowa, Strzelec, Śmiałowic, 
Tworzyjanowa i Zebrzydowa.

KaR

fakty / REkLaMa

Walczyć z ogniem
Czym skorupka za młodu nasiąknie... Młodzi ludzie garną się do 
pomagania, a w powiecie świdnickim jest coraz więcej chętnych, 
którzy wstępują do jednostek OSP w swoich miejscowościach. 

W Burkatowie dzia-
ła nie tylko ochotni-
cza straż pożarna, 
ale także dziecięca i 
młodzieżowa drużyna 
pożarnicza
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Co to znaczy być fit?
- Dla mnie to prowadzenie 

zdrowego trybu życia, czyli 
odpowiednio zbilansowana 
dieta oraz aktywność ruchowa. 
Od około 8 lat jestem trenerem 
personalnym, lecz ze sportem 
miałam do czynienia od daw-
na, bo na przykład w dzieciń-
stwie jeździłam konno. Smuci 
mnie to, że bycie fit to niestety 
nadal odstępstwo od  normy. 

Każdemu powinno za-
leżeć na byciu zdrowym i 
sprawnym? 

- Oczywiście i na utrzyma-
niu naszego ciała jak najdłużej 
w dobrej kondycji (uśmiech). 
Wielu negatywnie reaguje 
na „bycie fit”. Nawet moja 
rodzina w większości nie ma 
do tego przekonania. Mówią 
mi, że przesadzam, że trzeba 
jeść, że cukier rafinowany 
potrzebny jest do życia, że nie 
mogę wszystkich mierzyć wła-
sną miarką, a ja robię swoje i 
dobrze mi z tym. 

Elementem bycia fit był 
dla Pani także udział w za-
wodach sylwetkowych biki-
ni fitness? 

- Chyba tak, lecz to było 
po prostu moje wielkie  ma-
rzenie. Trochę szalone, bo 
zrealizowałam je dopiero w 
wieku 37 lat. Wiedziałam, że 
będę konkurować z o wiele 
młodszymi zawodniczkami, 
a mimo to zdecydowałam 
się spróbować i nie żałuję. 
Spełniłam marzenie i jestem z 
siebie bardzo dumna. Także z 
tego, że to w małej siłowni w 
Centrum Sportu i Rekreacji w 
Walimiu zaczęła się moja przy-
goda z treningiem siłowym. 

Debiut w Siedlcach, w 
imprezie pod egidą fede-
racji WPF, od razu przyniósł 
sukces. Żyje Pani jeszcze 
tym wydarzeniem?   

- Oj tak, to był najpiękniej-
szy dzień w moim życiu. Pla-
nowałam tę chwilę od dawna. 
Kiedy dojechałam na miejsce 
i weszłam do sali na weryfi-
kację zawodniczek, poczułam 
endorfiny i fascynację. Nie 
mogłam doczekać się, kiedy 
wyjdę na scenę i zaprezen-
tuję się... (chwila milczenia). 
Nawet nie potrafię słowami 
opisać tego, co czułam. Mia-
łam lęk przed występem przed 
wielką publicznością i oceną 
sędziów. O dziwo, jednak tuż 
przed godziną zero, wszystko 
ze mnie zeszło. Postanowiłam, 
że będę bawić się chwilą i 
delektować, a nie stresować. 
Choć mam świadomość, że 
jeśli jeszcze kiedyś zdecyduję 
się na kolejny występ, będę 
musiała wykonać sporo pracy, 
żeby poprawić formę.

Czas, żeby wytłumaczyła 
Pani, takiemu człowiekowi 
jak ja, będącemu laikiem w 
dziedzinie fit, cóż to takiego 
jest to bikini fitness? 

- Kategoria, w której bra-
łam udział to „Ms. Bikini Mo-
del first timer”, czyli debiuty. 
Wyzwanie dla kobiet, któ-
re pielęgnują doskonałość 
genetyczną swoich ciał i są 
sprawne fizycznie. Ważnym 
szczegółem oceny jest przede 
wszystkim to, by zawodniczki 
nie miały zbytnio zdefinio-
wanego i rozbudowanego 
umięśnienia. Ekstremalna 
definicja umięśnienia jest nie-

dopuszczalna, co nie zmienia 
faktu, że ciało powinno być 
jędrne, o zdrowym i spręży-
stym wyglądzie. Góra sylwet-
ki musi być proporcjonalnie 
rozwinięta w stosunku do 
równie harmonijnej dolnej 
połowy ciała. Wąska talia bez 
wyrazistych mięśni brzucha, 
zarysowane biodra, plecy 
wpisane w delikatny, kobiecy 
trójkąt, doskonale ukształto-
wane nogi – to te części ciała, 
które odgrywają ważną rolę 
w ocenie. Pod uwagę brana 
jest też uroda z mocnymi ak-
centami kobiecości, bez cech 
maskulinizacji, oraz fryzura 
dopełniająca klasę kobiety w 
tej kategorii. 

Słowem mniej mięśni, a 
więcej gracji? 

- Bikini fitness to nie tylko 
określony wygląd sylwetki, 
lecz prezentacja sceniczna 
– pozowanie oraz kobiecy, 
dopracowany w każdym 
szczególe wygląd. Liczy się 
wszystko razem.

Sama Pani ułożyła plan 
treningowy, określający, 
które partie mięśni powinny 
być najbardziej rozbudo-
wane?

- Na początku przygoto-
wań, czyli jakieś 3 lata temu, 
sama układałam sobie plany 
treningowe oraz żywieniowe, 
lecz doświadczone zawod-
niczki poradziły mi, abym zna-
lazła dobrego trenera. Kogoś 
kto będzie dużo wymagał i 
oczekiwał osiągnięcia zamie-
rzonych efektów bez żadnych 
wymówek. Tak też zrobiłam. 

Jak dużo trzeba było po-
święcić, żeby „wyrzeźbić” 

sylwetkę, dającą medal na 
ważnych zawodach?

- Treningi 5 razy w tygodniu 
po 3 godziny dziennie. Trening 
siłowy, cardio, nauka pozowa-
nia. O diecie nie wspominam, 
bo to jest dla mnie codzien-
ność i nie jest kłopotem fakt, 
że codziennie po powrocie do 
domu o godzinie 20:00 przy-
gotowuję odpowiednio zbi-
lansowane posiłki do pudełek 
na drugi dzień. O 5:00 rano 
codziennie pobudka, potem 
praca na 2 etaty – biurowa 
oraz trenera personalnego. 
W sumie nie wiem, jak dużo 
poświęciłam, ponieważ ja 
tego bardzo chciałam. Poza 
tym cały czas miałam wspar-
cie mojego partnera Marcina.

Naprawdę niczego nie 
było Pani żal?

- No dobrze, było, dwóch 
kochanych kotków, które na 
mnie zawsze cały dzień cze-
kają (śmiech).

Aby wymodelować swoje 
ciało, najpierw należało 
spalić zbędną tkankę tłusz-
czową? Jak to się robi sku-
tecznie? 

- Może gdybyśmy rozmawiali 
o osobie, która dopiero zaczyna 
swoją przygodę z treningami 
i ma tłuszczyk do spalenia, to 
owszem byłoby to ważne. Ja od 
wielu lat trenuję i dbam o swój 
wygląd więc swoje przygoto-
wanie zaczęłam od budowa-
nia masy mięśniowej. O wiele 
trudniejszy jest etap redukcji w 
okresie poprzedzającym zawo-
dy. Musi być przeprowadzony 
z głową, aby coś zostało z tego 
okresu „masowego”. Cały ten 
czas był dla mnie lekcją o swo-
im organizmie. Wiele mnie to 
nauczyło i jeśli zdecyduję się na 
kolejny start, to będę o wiele 
mądrzejsza.

Wspomniała Pani o die-
cie, gdzie w tej całej zaba-
wie jest na nią miejsce?

- Dieta zawsze jest na pierw-
szym miejscu. Bez tego nic się 
nie osiągnie. Nawet osoby, 

które chcą zacząć się po prostu 
ruszać, powinny zmienić swoje 
złe nawyki żywieniowe. Dieta 
to 90 procent sukcesu.

Czyli zero tłuszczów i wę-
glowodanów? 

- Nie do końca. Wszyst-
kie składniki są potrzebne 
do życia i do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. 
Dieta powinna być zbilan-
sowana i dopasowana do 
konkretnej osoby, czyli musi 
być dostarczona odpowied-
nia ilość białka, tłuszczu oraz 
węglowodanów.  

Co jest najważniejsze w 
procesie przygotowywania 
się do zawodów tuż przed 
startem? Proszę pozwolić, 
że zgadnę – odwodnienie 
organizmu? 

- W punkt! Tydzień przed 
zawodami to tak zwany „peak 
week”. Odwodnienie organi-
zmu. Odpowiednio dobrana 
ilość wody oraz soli w diecie. 
Kluczowa jest manipulacja 
tymi dwoma składnikami.

Pozbycie się wody z orga-
nizmu powoduje, że skóra 
staje się cieńsza, a mięśnie 
bardziej widoczne? 

- Tak. Ma to na celu pozby-
cie się nadmiernej ilości wody, 
ale podskórnej, aby wyekspo-
nować mięśnie.

Najefektowniej w bikini 
fitness powinny prezento-
wać się u kobiet ręce, nogi 
i pośladki? 

- Najważniejsze są odpo-
wiednie proporcje ciała, wą-
ska talia, zarysowana obręcz 
barkowa, plecy kształtujące 
się w kobiecy trójkąt i... po-
śladki (śmiech). 

Można mieć perfekcyjną 
sylwetkę, ale bez umie-
jętności pozowania nicze-
go się w tym sporcie nie 
osiągnie? To jest właśnie 
najistotniejsze w trakcie 
prezentacji na zawodach? 

- Muszę przyznać, że nauka 
pozowania była dla mnie 
najtrudniejszym elementem 

całych przygotowań. Szcze-
gólnie, że nigdy nie czułam 
się najlepiej w poruszaniu 
się, czy w tańcu. Takiej osobie 
o wiele trudniej idzie nauka 
pozowania. Miałam szczę-
ście, że trafiłam na wspaniałą 
nauczycielkę, Kasię Rodzik. 
Ta kobieta zrobiła „ze słonia 
baletnicę” (długi śmiech). Wy-
dobyła ze mnie kobiecość.

Uczestniczki zawsze wy-
stępują w bikini, ale dla-
czego mają na sobie aż tyle 
błyszczących elementów 
wszytych w strój i po co 
smarują ciało substancjami 
brązującymi? 

- Tyle błyskotek jest potrzeb-
nych, aby zawodniczka czuła 
się wyjątkowo oraz kobieco. 
Do tego piękny makijaż i fry-
zura. Ciało „pobrązowione” 
pomaga wyeksponować figu-
rę. Całość jest dopełnieniem 
ciężkiej pracy włożonej na 
siłowni.

Tak sobie miło rozma-
wiamy, ale jakie są skutki 
uboczne uprawiania bikini 
fitness?

- W mojej sytuacji skutkiem 
ubocznym był większy ape-
tyt na dalsze zawody oraz 
endorfiny, które nadal są we 
mnie. Prawidłowo prowadzo-
na zawodniczka nie powinna 
odczuwać żadnych skutków 
ubocznych.

Fit to pasja do bycia 
zdrowszym, sprawniejszym, 
szczęśliwszym, czy może już 
trochę obsesja? 

- Coś w tym jest, że trochę 
robi się z tego obsesja. Lecz 
trzeba zachować umiar. Jak 
we wszystkim w życiu.

A jak jest w Pani przy-
padku?

- Fit to całe moje życie. To 
właśnie dzięki byciu fit moje 
życie zmieniło się na lepsze. Sta-
łam się dzięki temu zdrowszym 
i mądrzejszym człowiekiem, 
a moim celem jest pomagać 
innym oraz ich uświadamiać.

Rozmawiał Tomasz Piasecki 

Fit to moje życie 
Gdybyście usłyszeli samą informację, że Anna 
Puchała zajęła 3 i 4 miejsce w zawodach syl-
wetkowych bikini fitness federacji WPF w Sie-
dlcach, moglibyście pomyśleć „w porządku 
i co z tego”. Uwierzcie, najciekawsze jest co 
innego. Cała otoczka związana z przygotowa-
niami, treningiem i samym występem, o czym 
rozmawiamy z mieszkanką Walimia, dla której 
fitness to wielka pasja.   

ROZMOWa tyGODNIa
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 » - Dzięki byciu fit moje życie 
zmieniło się na lepsze – 
mówi Anna Puchała 
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To Strefa Odkrywania Wy-
obraźni i Aktywności w skrócie 
zwana SOWĄ, którą otwarto w 
Starej Kopalni. Jeśli jeszcze nie 
byliście, to zachęcamy. Dla lu-
biących zanurzyć się w świecie 
nauki to punkt obowiązkowy 
na mapie miasta. 

Strefę otwarto z okazji 8 
urodzin Starej Kopalni i aż 
strach pomyśleć, co szefostwo 
kompleksu zaproponuje na 
okrągłe, 10 urodziny. Tym-
czasem cieszcie się tym, co 
jest, bo jest czym. SOWA to 
ogólnopolski pomysł finanso-

wany z pieniędzy Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, a Wałbrzych 
został wybrany jako jedna z 
32 lokalizacji w całej Polsce 
do pilotażowego projektu. Po 
ponad roku od decyzji o wybo-
rze miasta, wreszcie możecie 
zobaczyć efekty. Inni muszą 

jeszcze trochę poczekać, a wy, 
już możemy się tym cieszyć.  

Czym jest SOWA? To mi-
nicentrum nauki, doświad-
czeń i majsterkowania. Na 
powierzchni ponad 500 m. 
kw. znajdziecie 18 interaktyw-
nych stanowisk, przy których 

na pewno nie będziecie się 
nudzić. Ci, którzy lubią roz-
wiązywać zagadki i samemu 
odkrywać tajemnice oraz nie 
jest im obce logiczne myśle-
nie, będą zachwyceni. To taka 
namiastka Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie, które 

notabene jest partnerem me-
rytorycznym całego projektu. 
Chyba nie musimy dodawać, 
że daje to gwarancję rozrywki 
na wysokim poziomie. SOWA 
ma też działać w oparciu o 
doświadczenia zajęć eduka-
cyjnych muzeum górnictwa 
działającego w strukturach 
Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia. 

SOWA otwarta jest od 
wtorku do niedzieli w godz. 
8:30-15:30. Bilety kosztują 
15 zł normalny, 12 zł ulgo-
wy i 10 zł grupowy. Jednak 
do końca listopada z okazji 
urodzin kompleksu obowią-
zują promocyjne ceny wej-
ściówek dla wałbrzyszan, 
którzy zapłacą tylko 8 zł. 
Na przejście wszystkich sta-
nowisk w ramach jednego 
biletu macie 90 minut, ale 
rzecz jasna możecie to połą-
czyć z innymi aktywnościami 
w Starej Kopalni. Wejścia 
odbywają się 4 razy dziennie, 
ze względu na ograniczoną 
maksymalną liczbę zwiedza-
jących, którą ustalono na 60 
osób. Godziny wejść to: 8:30, 
10:20, 12:10 i 14:00. Z ekspo-
natów mogą korzystać dzieci 
od 7 roku życia, ale bawić się 
tu i uczyć jednocześnie mogą 
wszyscy, także dorośli. To 
świetne miejsce na rodzinny 
wypad. Interaktywne ekspo-
naty bawią, uczą i zaskakują.

ToP

WAŁBRZYCH 

Kopernik w wersji mini 
Ciekawych centrów nauki w Polsce jest przynajmniej kilka. Ot choćby Keplera w 
Zielonej Górze lub Leonarda da Vinci pod Kielcami, nie wspominając już o Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie. Nie musicie już zazdrośnie spoglądać w tamtych kie-
runkach, bo w Wałbrzychu też powstało podobne miejsce. 

CO W GMINaCH PISZCZy

- Prawie 2 miliony złotych trafi do 
157 jednostek ochotniczych straży 

pożarnych z terenu kilku powiatów. 
Rozdaliśmy promesy strażakom, którzy 

będą mogli podnieść swoją gotowość 
bojową - komentuje rozdział środków 
wicemarszałek województwa dolno-
śląskiego Grzegorz Macko.

A oto jak wygląda podział środ-
ków. OSP w Boguszowie – 20 tys. zł, 
OSP w Gorcach – 20 tys. zł, OSP w 
Walimiu – 12,5 tys. zł, OSP w Zagó-
rzu Śląskim – 20 tys. zł, OSP w Gost-
kowie – 14,9 tys. zł, OSP w Witkowie 
– 20 tys. zł, OSP w Głuszycy Górnej 
– 20 tys. zł, OSP w Mieroszowie – 20 

tys. zł, OSP w Sokołowsku – 16,3 tys. 
zł, OSP w Czarnym Borze – 20 tys. zł, 
OSP w Starych Bogaczowicach – 20 
tys. zł, OSP w Grzędach – 16,3 tys. zł, 
OSP w Jaczkowie – 20 tys. zł, 

Stowarzyszenie OSP Grupa Poszu-
kiwawczo-Ratownicza Wałbrzych – 
11 tys. zł, OSP w Dziećmorowicach 
– 10 tys. zł.

SCB

POWIAT WAŁBRZYSKI

Strażacy dostali pieniądze 
Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał dotacje 
dla dolnośląskich jednostek ochotniczych straży 
pożarnych na zakup nowego sprzętu niezbędnego 
do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof na-
turalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych 
lub awarii technicznych.
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Ci, którzy lubią rozwią-
zywać zagadki i same-
mu odkrywać tajem-
nice oraz nie jest im 
obce logiczne myśle-
nie, będą zachwyceni

 » SOWA to świetne miejsce nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych 
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Kiedyś to były marne „baj-
kowe” czasy. Jeśli nie trwały 
akurat ferie lub wakacje, po-

zostawała dobranocka. Na 
wieczorny seans telewizja 
puszczała Bolka i Lolka, Mi-

sia Uszatka lub co najwyżej 
Reksia. Ale z drugiej strony, 
kto wówczas siedział przed 

telewizorem?! Całe godziny 
spędzało się „na dworze”. 
A dziś… Minionki, Nemo, 

Spider-Man, Shrek, jakieś elfy 
i księżniczki, czarodzieje oraz 
trolle.  

Dobra, ale skończmy z tym 
„dziadersowaniem”. Czasy 
są jakie są, a po najmłod-
szych widać, że świetnie się 
w nich odnajdują, mając za 
ulubionych bohaterów bajek 
coraz to nowe postaci. Skoro 
było ich święto, to wiele z 
nich – dzieci w przebraniach 
bajkowych osobistości rzecz 
jasna – pojawiło się 5 listo-
pada w bibliotece i centrum 
kultury w Czarnym Borze. 
Okazja była idealna, bo tego 
dnia obchodzono Między-
narodowy Dzień Postaci z 
Bajek. Dokładnie w rocznicę 
urodzin Walta Disneya, czy-
li gościa, który znany jest 
chyba każdemu miłośnikowi 
kreskówek. Choćby za to, że 
stworzył pewną śmieszną 
myszkę i sympatycznego 
kaczora. 

Uwierzcie nam, w bibliotece 
świętowano z przytupem. 
Były bajkowe przebrania i 
oczywiście baśniowe zabawy, 
ot choćby oddzielanie grochu 
od kaszy jak w Kopciuszku. 
Radość na twarzach najmłod-
szych mogła świadczyć tylko 
o jednym. Wymyślono świet-
ną inicjatywę, pozwalającą 
wcielić się dzieciom choć na 
chwilę w „skórę” ulubionych 
bohaterów. Pokażcie chłopca, 
który przynajmniej raz nie ma-
rzył o tym, by być Batmanem 
lub dziewczynkę wybrzydza-
jącą na samą myśl o Elsie. No 
właśnie. 

Red

Weźmy takie Szczawno-
-Zdrój, w którym rok po roku 
mieszkańcy zgłaszają jakiś 
oryginalny pomysł. W zeszłym 
roku złożono nawet 3 wnioski 
i wszystkie trafiły do realizacji 
w ramach budżetu obywatel-
skiego.  

„Sport dla geniuszy” to po-
mysł, który sfinalizowano na 
terenie kompleksu oświato-
wo-sportowo-rekreacyjnego 
przy ul. Słonecznej. Pojawił 
się tam betonowy stół do 

tenisa stołowego. Jak się 
pewnie domyślacie nie tylko 
dla „gigantów” tej dyscypliny 
sportu, ale dla każdego. W 
tym samym miejscu zamon-
towano urządzenia street 
workout, na których można 
poćwiczyć w cieplejsze dni, 
dbając tym samym o swoją 
tężyznę fizyczną. Przy okazji 
zadbano o bezpieczną na-
wierzchnię. Gdyby komuś 
jakieś wygibasy nie do końca 
się udały. Do końca tego 

roku zostanie zrealizowany 
jeszcze jeden pomysł z po-
przedniej edycji. To „Mały 
park”. Co się za tym kryje? 
Zadanie obejmuje rewitaliza-
cję skweru przy ul. Bocznej w 
Szczawnie-Zdroju z nadaniem 
mu historycznej funkcji i wy-
glądu. W planach jest wyko-
nanie alejek o nawierzchni 
mineralnej oraz nasadzenia 
zieleni. Bomba! 

Ale to nie koniec. W 2022 
złożono jeden wniosek, który 

został przyjęty i zatwierdzo-
ny. Mowa o zadaniu kryjącym 
się pod nazwą „Kino letnie 
dla każdego”. Od razu musi-
my wyjaśnić, że fani X muzy 
będą mogli w pełni cieszyć 
się z realizacji tego projek-
tu w trakcie ostatniej fazy 
budowy amfiteatru letniego 
w parku. Pomysł zakłada 
kupno mobilnych urządzeń 

– ekranu, projektora i głośni-
ków – które będzie można 
wykorzystywać w różnych 
miejscach i przy rozmaitych 
okazjach. Również niedawno 
złożony wniosek na 2023 rok 
mówi o mobilnym sprzęcie. 
Tym razem do oświetlenia 
scenicznego i plenerowego. 
Który bardzo przyda się nie 
tylko Teatrowi Zdrojowemu 

w Szczawnie, ale wszystkim 
jednostkom gminnym, du-
mającym już, jakie imprezy 
zorganizować, żeby lampy 
nie stały i nie kurzyły się w 
magazynku. Ale żeby nie po-
paść w hurraoptymizm, ten 
pomysł ma zostać wcielony 
w życie dopiero pod koniec 
przyszłego roku. 

Red

SZCZAWNO-ZDRÓJ 

Dobre pomysły 
zawsze w cenie 

Budżety obywatelskie tak bardzo wpisały się w rze-
czywistość samorządów, że chyba trudno sobie ko-
mukolwiek wyobrazić funkcjonowanie bez nich. I nie 
myślcie, że to wyłącznie domena dużych miast. W 
tych mniejszych ludzie też mają świetne pomysły. 

CO W GMINaCH PISZCZy
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 » Najmłodsi chętnie wcielili się 
w ulubione postaci z bajek 

CZARNY BÓR

Nie tylko Bolek i Lolek  
Wiedzieliście, że 5 listopada obchodzony był Międzynarodowy Dzień Postaci z Ba-
jek? Najmłodszym mieszkańcom Czarnego Boru nie mogło to umknąć, ponieważ 
bawili się na warsztatach zorganizowanych z tej właśnie okazji. Nie musimy chy-
ba nikogo przekonywać, że tego dnia w bibliotece i centrum kultury pojawiło się 
sporo księżniczek i supermenów.   

 » Betonowy stół do tenisa stołowego powstał 
dzięki budżetowi obywatelskiemu 
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Nim przejdziemy do laudacji, 
warto dodać, że zasłużony odebrał 
swój tytuł z rąk burmistrza miasta 
Romana Głoda i przewodniczącego 
RM Grzegorza Mielczarka. Bo to 
radni zdecydowali się przyznać to 
wyróżnienie. 

Eugeniusz Leć przez mnóstwo cza-
su był animatorem kultury. Przez 37 
lat był nauczycielem i kapelmistrzem 
w Zespole Szkół Ceramicznych w 
Szczawnie-Zdroju. Od 1977 praco-

wał jako instruktor, a później jako dy-
rektor w Międzyzakładowym Domu 
Kultury w Głuszycy, zmieniającym  
często swoją nazwę. Potem został 
dyrektorem tej placówki, gdzie zaj-
mował się prowadzeniem zespołów 
tanecznych i instrumentalnych, klubu 
Czarnego Krążka, kina Bolka i Lolka 
czy koła teatralnego. Prowadził także 
sekcję brydża sportowego, koło PTTK 
i modelarskie. Prowadzony przez 
niego zespół taneczny trzykrotnie 

brał udział w ogólnopolskich dożyn-
kach oraz w przeglądach zespołów 
artystycznych. Był także odpowie-
dzialny za nadzór nad pracami przy 
Podziemnym Mieście Osówka. To już 
wystarczyłoby, żeby głuszyczanina 
odznaczyć. Od 2009 roku prowadzi 
dodatkowo Głuszycką Orkiestrę Dętą 
działającą przy Centrum Kultury-
-Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

Za swoją działalność Eugeniusz 
Leć otrzymał w 1998 roku nagrodę 

ministra kultury i dziedzictwa naro-
dowego „Zasłużony Działacz Kultu-
ry”. Jakby tego było mało, identyczne 
wyróżnienie odebrał 3 lata później. 
Wielokrotnie był nagradzany przez 
dyrektora Zespołu Szkół Ceramicz-
nych w Szczawnie-Zdroju. W 2017 
roku dostał Srebrną Odznakę Hono-

rową „Zasłużony dla województwa 
dolnośląskiego”, a prowadzona 
przez niego Głuszycka Orkiestra 
Dęta została wyróżniona przez sta-
rostę wałbrzyskiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury.

Red

Te bryły tchnęły w tradycyjne zało-
żenia parkowe sporo nowoczesności, 
ponieważ wyglądają – i to trzeba 
przyznać uczciwie – dość futurystycz-

nie. Na tle drzew, krzewów i trawni-
ków prezentują się jednak naprawdę 
dobrze. Choćby dlatego, że te cztery 
rzeźby, o których mówimy, zamonto-

wane niedawno w Parku Zdrojowym, 
wykonano ze stali nierdzewnej. 

Tak naprawdę są to bryły prze-
strzenne w kształcie ostrosłupa, 

prostopadłościanu, kuli oraz elipsy, 
robiące niesamowite wrażenie. W 
których można się nie tylko przejrzeć, 
ale dostrzec też cudowne efek-

ty świetlne przy odbijających się 
promieniach jesiennego słońca. 
Ustawione w parku bryły tworzą 
tzw. kalejdoskop przewidziany w 
projekcie rewitalizacji Parku Zdrojo-
wego i uwierzcie nam, warto im się 
bliżej przyjrzeć. Robiąc na przykład 
pamiątkowe zdjęcie rodzinne. A i 
jeszcze jedno, autorem rzeźb jest 
krakowski architekt Marek Solarz. 

Powiecie, nie będziemy jechać 
ileś kilometrów, żeby zobaczyć „ko-
smiczne” bryły zainstalowane na 
łące. W porządku, moglibyście tak 
powiedzieć, gdyby to była jedyna 
atrakcja, czekająca na was w jedliń-
skim Parku Zdrojowym. Tymczasem 
warto to miejsce odwiedzić z jeszcze 
kilku innych powodów, ponieważ 
zmieniło się nie do poznania. Skoro 
wspomnieliśmy, że teren został 
poddany rewitalizacji, to chyba nikt 
się nie zdziwi, jeśli wspomnimy, 
że wymieniono wiele trawników, 
nasadzono ok. 5 tys. nowych roślin, 
wyremontowano ścieżki spacerowe, 
odbudowano muszlę koncertową, a 
także uruchomiono fontannę multi-
medialną. Uczestnicząc w pokazach 
światła i dźwięku, okraszonych 
muzyką, można naprawdę zapo-
mnieć o bożym świecie. Musicie tego 
doświadczyć, a rzeźby potraktować 
jako dodatkową atrakcję. 

Red

Zgodnie z zestawieniem „Samorzą-
dowi liderzy pozyskiwania środków UE 
w latach 2014-2021” Walim znalazł się 
na 60 miejscu spośród wszystkich gmin 
wiejskich. Nasz samorząd uzyskał naj-

wyższą kwotę dotacji w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca spośród wszystkich 
gmin powiatu wałbrzyskiego. - Dziękuję 
wszystkim osobom zaangażowanym w 
proces pozyskiwania środków unijnych, 

dziękuję również za cierpliwość miesz-
kańcom, którzy często napotykali różne 
trudności komunikacyjne w związku z 
prowadzonymi inwestycjami – mówi 
Adam Hausman, wójt gminy Walim.

Jedną z największych inwestycji 
sfinansowanych z funduszy UE w 
gminie było m.in. stworzenie infra-
struktury turystycznej w Zagórzu 
Śląskim. To najdłuższa w Europie 
kładka wstęgowa, Centrum Obsługi 
Ruchu Turystycznego czy prace re-
montowe w Zamku Grodno. Sporą 
dotację udało się także uzyskać na 
stworzenie sieci internetowej, która 
kilka lat temu pokryła niemal cały 
obszar gminy.           SCB

GŁUSZYCA 

Zasłużył się i basta
Kto by nie chciał dostać prestiżowego wyróżnienia podczas Święta 
Niepodległości? Chyba nie ma takiego. Dostąpił tego zaszczytu Eu-
geniusz Leć, który otrzymał tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Głu-
szyca”. O jego zasługach moglibyśmy pisać i pisać, ale postaramy 
się wyłuskać te najważniejsze dokonania.   

CO W GMINaCH PISZCZy

WALIM

Skutecznie walczą o dotacje
Blisko 4300 zł na mieszkańca – tyle pozyskała gmina Walim w ostatnim okresie 
programowania środków unijnych. Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” 
właśnie ogłosiło ranking najskuteczniejszych samorządów.
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JEDLINA-ZDRÓJ 

Rzeźby jak z kosmosu 
Jeśli nie byliście dawno w jedlińskim Parku Zdrojowym, to zachęcamy, żebyście 
do niego zajrzeli. Ale nie na minutę lub dwie, ale na dłuższy czas. Miejsce to za-
chwyca nie tylko roślinnością, ale też nowymi, hm, jakby to powiedzieć, instala-
cjami. Pojawiły się tam rzeźby parkowe zrobione ze... stali nierdzewnej. 
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 » Takie bryły ze stali nierdzewnej stanęły 
w jedlińskim Parku Zdrojowym  

ministra kultury i dziedzictwa naro- rową „Zasłużony dla województwa 

 » Eugeniusz Leć odebrał z rąk burmistrza Romana Głoda tytuł 
„Zasłużony dla miasta i gminy Głuszyca”
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Weronika  niedawno brała 
udział w bardzo poważnym 
wypadku samochodowym. 

Przewieziono ją na SOR w 
Świdnicy, potem do szpitala 
w Wałbrzychu. Przeszła dwie 

ciężkie operacje kręgosłupa. 
Połamanie wieloodłamkowe, 
stabilizację klatki piersiowej. 

Na skutek tego powstała 
odma płucna, pojawiła się 
krew w płucach, bardzo silnie 

stłuczonych, krwiak w płucu, 
połamane żebra, urazy gło-
wy, 3-milimetrowe krwiaki 

mózgu, przeszła też drenaż 
płuc.

- Zbieram na leczenie i 
rehabilitację oraz powrót 
do sprawności mojej córki. 
Największym zmartwieniem 
jest paraliż, potrzebna jest 
bardzo pilna, intensywna, 
rehabilitacja, Po zakończeniu 
pierwszego cyklu rehabilita-
cji trzeba Weronikę wysłać 
na kolejną rehabilitację pry-
watną, która daje  szansę 
na powrót do sprawności, 
na chodzenie. Rehabilitacje 
potrwają wiele miesięcy, a 
nawet lat. Pragnę dla mojej 
jedynej, ukochanej córki peł-
ni szczęścia, sprawności, by 
znów mogła być tą energicz-
ną dziewczyną. Weronika 
cudem przeżyła ten wypa-
dek. Dostała drugie życie, 
drugą szansę. Bardzo proszę 
o pomoc, o wsparcie – mówi 
mama Weroniki. 

Dziewczyna w grudniu 
skończy 25 lat. Jest wspaniałą, 
piękną, mądrą, uroczą, weso-
łą, dobrą, lubianą dziewczyną. 
Kocha zwierzęta – jest techni-
kiem weterynarii w gabinecie 
weterynaryjnym w Świdnicy. 
Uwielbia muzykę, książki, 
ludzi, taniec. Pragnie chodzić, 
by wrócić do zawodu, spełnić 
plany, założyć rodzinę i żyć 
szczęśliwie pełnią życia. 

Pomóż Weronice stanąć na 
nogi! To nazwa akcji na porta-
lu www.zrzutka.pl. Szukajcie 
i wpłacajcie, ile możecie. Li-
czą się nawet najdrobniejsze 
kwoty. 

KaR

CO W GMINaCH PISZCZy

ŚWIDNICA 

Pomóżcie Weronice
To był feralny dzień, 29 października. Wtedy życie Weroniki Makowskiej uległo 
zmianie. Zmiana była gwałtowna...
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 » Dziewczyna w grudniu skończy 25 lat 
i ma jedno marzenie – chce wrócić 
do pełnej sprawności po ciężkim 
wypadku samochodowym 

Ciągłych problemów z opła-
tami za śmieci ciąg dalszy... 
Ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach 
nakłada na właścicieli nieru-
chomości obowiązek złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w terminie 
14 dni od dnia zamieszka-
nia na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca. W 
przypadku natomiast zmiany 
danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub 
określonej w deklaracji ilo-
ści odpadów komunalnych 
powstających na danej nie-
ruchomości, właściciel jest 
zobowiązany złożyć nową 
deklarację.

Stanisław Leń, wójt gmi-
ny Marcinowice wprowadził 
w okresie od listopada do 
końca grudnia 2022 roku 
swoistą abolicję, w ramach, 
której wszyscy mieszkańcy, 
którzy złożą zaległą deklarację 

poniosą minimalne konse-
kwencje, czyli pewnikiem 
pouczenie.

Akcja ma na celu uszczel-
nienie systemu gospodaro-
wania odpadami w gminie 
Marcinowice i umożliwienie 
bilansowania się tego sys-
temu. Zgodnie z przepisami 
cały system gospodarowania 
jest finansowany z opłat 
uiszczanych przez miesz-
kańców.

W przypadku zatajania pra-
widłowej liczby mieszkańców, 

koszty zagospodarowania 
odpadów przenoszone są na 
wszystkich zadeklarowanych 
mieszkańców gminy. Znacz-
na liczba osób nieujętych w 

deklaracjach może skutko-
wać podniesieniem stawki 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Ot i cała 
tajemnica, więc jeśli jakimś 

przypadkiem nie ujęliście „ko-
goś” w śmieciowej deklaracji, 
teraz jest czas, by wszystko 
wyprostować.  

KaR

MARCINOWICE

Każdy skorzysta ze 
śmieciowej abolicji 

Wójt gminy Marcinowice postanowił wprowadzić dla 
mieszkańców pewną abolicję. O co chodzi? Przeczy-
tajcie dokładnie, na pewno będziecie zadowoleni. 
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 » W przypadku zatajania prawidłowej liczby osób w 
gospodarstwie domowym, koszty zagospodarowania odpadów 
przenoszone są na wszystkich zadeklarowanych mieszkańców 

CO W GMINaCH PISZCZy
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Umowę na realizację tego za-
dania podpisali jeszcze w sierpniu 

wicemarszałek województwa dol-
nośląskiego i burmistrz Jaworzyny 

Śląskiej. Dwa etapy zadania już za 
nami. W Piotrowicach Świdnickich w 

gminie Jaworzyna Śląska praca nadal 
wre. Ze wspomnianego już stawu 

odłowiono ryby, wypompowano 
też wodę. Zbiornik jest aktualnie 
odmulany. Po ponownym wyprofilo-
waniu do zbiornika wróci woda, jak 
i odłowione wcześniej ryby. Ostatni, 
trzeci etap obejmie zaś montaż małej 
architektury i nasadzenia przyległej 
roślinności.

A do niedawna było to miejsce 
zapomniane, zaniedbane, mało  
atrakcyjne... – To jedno z tych za-
dań, które znacząco wpłynie na 
komfort codziennego życia miesz-
kańców. Rekultywacja stawu ma 
na celu nie tylko przywrócenie jego 
poprzedniego, dobrego stanu, ale 
i utworzenie ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury re-
kreacyjnej. Powstanie miejsce do 
odpoczynku, dzięki któremu będzie 
można spędzić wolny czas. Dziękuję 
za zaangażowanie i wkład w reali-
zację tego projektu radnej Barbarze 
Chromy i sołtysowi wsi Krzysztofowi 
Pawłowskiemu – mówi burmistrz 
Jaworzyny Śląskiej, Grzegorz Grze-
gorzewicz.  

Na realizację tego zadania gmi-
na pozyskała blisko 100 tys. zł w 
ramach programu pod wdzięczną 
nazwą „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”.

KaR

  Sprawdziliśmy, gdzie 
planowana jest wymiana 
nawierzchni w najbliższym 
czasie. Budżet na wszystkie 
zadania, które poniżej przed-
stawiamy, to przeszło 5 mln 
zł. Wykonawcę wszystkich 
prac poznamy jeszcze w li-
stopadzie.

W skład zadania pod 
nazwą „Poprawa bezpie-

czeństwa na drogach po-
wiatowych na terenie gmin 
Marcinowice i Świdnica” 
wchodzą remonty nastę-
pujących odcinków dróg: 
remont drogi powiatowej 
nr 1994D w miejscowości 
Biała (na odcinku 1200 m), 
przebudowa nawierzchni 
drogi powiatowej nr 2085D 
w miejscowości Krasków (na 

odcinku 400 m), remont dro-
gi powiatowej nr 2905D w 
miejscowości Lutomia Górna 
(na odcinku prawie 4 km), 
remont drogi powiatowej nr 
2913D w miejscowości Mo-
krzeszów (na odcinku ponad 
1,5 km), remont drogi powia-
towej nr 1990D pomiędzy 
miejscowościami Wiry i Wirki 
(na odcinku ponad 2 km), 

wymiana barier drogowych 
w ciągu drogi powiatowej 
3396D na odcinku Witoszów 
Górny – Pogorzała (1,6 km). 
Uzbierało się tego blisko 18 
kilometrów, jest więc przy-
zwoicie, prawda?  

W ramach zadania wy-
konane zostaną takie prace 
jak frezowanie i rozebranie 
istniejącej nawierzchni, wy-
konanie warstwy wiążącej 
z mieszanek mineralno-
-bitumicznych, czy też wy-

konanie warstwy ścieralnej 
z mieszanek mineralno-
-bitumicznych, zadbanie o 
pobocza i  regulacja studzie-
nek kanalizacyjnych. Czyli 
kompleksowo.  

KaR

POWIAT ŚWIDNIKI

Zabiorą się za drogi
Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego ogłosiła postę-
powanie przetargowe na remont aż sześciu odcinków 
dróg znajdujących się w zarządzie powiatu. Brzmi tak 
jakby naprawdę ktoś chciał wziąć się za modernizację 
jezdni. 

CO W GMINaCH PISZCZy

Tekst z gatunku „ku przestrodze”. Pewien 
mężczyzna, będąc w stanie nietrzeźwości, 
postanowił pojeździć sobie po mieście 
elektryczną hulajnogą. - Funkcjonariusze 
z Komisariatu Policji w Świebodzicach 

zatrzymali na ulicy Żeromskiego 43-latka 
do kontroli. Mężczyzna dosyć chwiejnie 
poruszał się na elektrycznej hulajnodze – 
informuje oficer prasowy KPP Świdnica. 
Podczas interwencji policjanci wyczuli od 

43-latka wyraźną woń alkoholu. Po przeba-
daniu kierującego na zawartość alkoholu w 
organizmie okazało się, że mężczyzna jest 
nietrzeźwy. Urządzenie do badania stanu 
trzeźwości wskazało ponad 2,2 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. A była 
to 9:00 rano... Zgodnie z obowiązującymi 
od początku 2022 roku przepisami męż-
czyzna został ukarany mandatem karnym 
w wysokości 2500 złotych. To więcej, niż 
kosztowała jego hulajnoga. 

KaR

ŚWIEBODZICE

Głupi dwa razy płaci
Funkcjonariusze ze Świebodzic zatrzymali do kontroli 43-let-
niego mieszkańca powiatu świdnickiego. I tu zaczęły się jego 
kłopoty...
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 » Jeszcze trochę cierpliwości i tego miejsca 
nie poznacie, tak tu będzie pięknie 

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Będzie gdzie wypocząć
Do końca roku staw w Piotrowicach Świdnickich (gm. Jaworzyna Śląska) 
wraz z terenem przyległym zostanie zrewitalizowany, a mieszkańcy wsi zy-
skają urokliwe miejsce rekreacyjne. Nic tylko przyklasnąć takim pomysłom. 
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 » W powiecie świdnickim biorą się za 
drogi i to te dotąd nieco zapomniane 
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Przypomnijmy, że w wielu 
powojennych publikacjach 
podawano informację o tym, 
że pierwszą po zakończeniu 
działań zbrojnych produkcję 
czekolady rozpoczęto w dzi-
siejszej Śnieżce jesienią 1946 
roku i oparta była ona w 80 
procentach na pracy ręcznej, 
a pierwszym dyrektorem za-
kładu był Stanisław Filipecki. 
Z odnalezionych wówczas w 
archiwach nieznanych doku-
mentów wynikało jednak, że 
produkcja w zakładzie została 
uruchomiona już w miesią-
cach letnich 1945 roku – cho-
ciaż jeszcze nie produkowano 
wyrobów czekoladowych, 
a Stanisław Filipecki nie był 
pierwszą osobą, która zakła-
dem zarządzała. 

Tą pierwszą osobą był Mie-
czysław Stefan, mianowany 
na zarządcę Fabryki Czekolady 
Hochwald przez pełnomocni-
ka rządu ds. gospodarki na 
powiat świdnicki Romana 
Dziamskiego. Do tej pory 

uważano także, że większość 
świebodzickich zakładów zo-
stała ogołocona z maszyn, 
które wywieźli przed uciecz-
ką Niemcy lub tuż po wkro-
czeniu do miasta – Sowieci. 

W odniesieniu do dzisiejszej 
Śnieżki prezentowany do 
tej pory był pogląd, że w 
przedwojennej Fabryce Cze-
kolady Hochwald, maszyny 
do wyrobów słodyczy zostały 
zdemontowane i zastąpione 
przez linie produkcyjne służą-
ce do montażu podczas wojny 
radiostacji wojskowych.

Nowy dokument, który od-
naleziony został w polskich ar-
chiwach rzuca zupełnie nowe 
światło na pierwsze tygodnie 
funkcjonowania fabryki, a 
przede wszystkim stan jej 
wyposażenia i zniszczeń w 
wyniku działań wojennych. 
Ten dokument to sprawoz-
danie pierwszego kierownika 
fabryki – wspomnianego już 
Mieczysława Stefana, sporzą-
dzony 5 lipca 1945 roku (patrz 
ramka obok). Czytamy w nim 
o podjętych działaniach w 
okresie od objęcia przez niego 
funkcji kierownika fabryki do 
dnia sporządzenia raportu, 
m.in.:

- wywieszenie chorągwi 
biało-czerwonej na budynku 
fabrycznym

- zawieszenie w biurze fa-
brycznym orła polskiego

- zdjęcie napisu niemieckie-
go widniejącego na budynku 
fabrycznym

- wprawienie szyb i opraw 
okiennych

- uporządkowanie i oczysz-
czenie z gruzu, śmieci i kurzu 
maszyn, oddziałów i urządzeń 
fabrycznych

- zakonserwowanie maszyn 
form naczyń i sprzętów nale-
żących do fabryki

- uporządkowanie głównej 
hali maszynowej

- uprzątnięcie stanów opa-
kowań paczkowych i złożenie 
w magazynie fabrycznym

- uprzątnięcie magazynów 
czekolady z opakowań, jak 
również oddziału ekspedy-
cyjnego

- załączenie linii elektrycz-
nych, Ew. reperacje światła 
elektrycznego

Naprawiono także szkody 
wyrządzone przez pożar ka-
biny transformatorowej (miał 
miejsce 1 lipca 1945 roku) i 
przywrócono ją do użytko-
wania. Potwierdzony został 
także fakt, że w pierwszych 
dwóch tygodniach funkcjono-
wania zakładu, wytwarzano 
w nim na potrzeby polskiej 
administracji sztuczny miód. 
Świadczy o tym ten wpis: 
„W związku z kosztami (…) 
zarządziłem podwyżkę ceny 
sprzedaży miodu sztucznego 
z 32,5 gr za kg o 65 gr za kg 
(cena fabryczna), w detalu o 
75 gr za kg”.

W opisie wykonywanych 
prac nie ma słowa o tym, że 
maszyny cukiernicze, które 
miały być zdemontowane i 
ukryte w magazynach oraz 
piwnicach zakładu, były po-
nownie montowane w halach 
fabryki.

W sprawozdaniu Mieczy-
sław Stefan wymienia także 
działy, z jakich składała się 
fabryka oraz pomieszczenia 
dodatkowe. Były to: (…) dział 
pras czekoladowych, dział do 
palenia kakao ziarnistego, 
walcowania, oddział tabliczek 
czekoladowych, pakowania, 
ekspedytura, garaż, pomiesz-
czenia magazynu, toaleta 
damska i męska, odstawa (??), 
biura, magazyny, ślusarnia, 
jadłodajnia, pokoje mieszkal-
ne, sala do wyrobu pomadek, 
komora pudrowa, 2 komory 
cieplne, kuchnia, oddział do 
nalewania pomadek, kuchnie 
(2), 6 pokoi.

Potwierdzeniem tego, że 
maszyny cukiernicze nie zosta-
ły zdemontowane w okresie 
wojennym, a przynajmniej 
ogromna ich część była wy-
korzystywana w trakcie dzia-

HIStORIa NIEZNaNa

Śnieżka – historia od nowa 
Chyba każdy chociaż raz w życiu jadł słynne cukierki „Michałki”, produkowane w 
Śnieżce w Świebodzicach. Nowe dokumenty odkryte w archiwach rzucają światło 
na nieznane fakty z dziejów tego zakładu w pierwszych tygodniach po zakończeniu 
II wojny światowej.

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
 » Most Adlerbrücke, którego wysadzenie w powietrze w 1945 roku 
spowodowało szkody w zabudowie obecnej Śnieżki, widocznej w tle

Dotąd uważano, że 
w przedwojennej Fa-
bryce Czekolady Ho-
chwald, maszyny do 
wyrobów słodyczy 
zdemontowano i za-
stąpiono liniami pro-
dukcyjnymi do mon-
tażu podczas wojny 
radiostacji wojskowych

 » Odnaleziony dokument dotyczący najwcześniejszego okresu 
funkcjonowania zakładu po zakończeniu II wojny światowej
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łań wojennych do produkcji 
czekolady i innych słodyczy, 
znajdujemy w dalszej części 
raportu, w którym Mieczysław 
Stefan wylicza zniszczenia w 
zakładzie. Fabryka posiada 
liczne uszkodzenia na skutek 
działań wojennych:

wybite szyby, powalone 
przepierzenia między poszcze-
gólnymi oddziałami, odpada-
jący prawie w całym zakła-
dzie tynk, popękane mury, 
wypchnięte ramy okienne na 
skutek eksplozji wysadzone-
go mostu (chodzi o pobliski, 
kamienny most w ciągu obec-
nej ul. Jeleniogórskiej, tzw. 
Adlerbrücke – Most Orła, Orli 
Most, który został wysadzony 
pod koniec wojny, tuż przed 
wkroczeniem wojsk sowiec-
kich – przyp. red), uszkodzone 
linie i przewody elektryczne, 
zdemontowane niektóre ma-
szyny i ich lekkie uszkodzenia 
(sic!), brak kilku pasów napę-
dowych.

Kierownik zakładu wymie-
nia także 45 maszyn i urzą-
dzeń wraz z ich miejscem 
usytuowania w poszczegól-
nych działach – a więc nie 
zdemontowane w piwnicach 
– związanych bezpośrednio z 
produkcją czekolady i innych 
słodyczy. Wśród nich były 
m.in. prasy do masy czeko-
ladowej, młynki do kakao i 
cukru, maszyny do walcowa-
nia czekolady, urządzenia do 
wyrabiania masy, maszyny 
do czyszczenia czekolad i po-
madek, mieszarki, ubijarki 
i chłodziarki czekolady (do 
temperatury poniżej 0ºC), 
maszyny do przeróbki marce-
panów, maszyna do nadzie-
wania pomadek koniakiem i 
likierem, maszyna do wyrobu 
kremów (to ona była właśnie 
używana do produkcji sztucz-
nego miodu) i wiele innych. 
Poza urządzeniami cukierni-
czymi wymieniane są liczne 
sprzęty pomocnicze – motory, 
kompresory itd.

Tak liczne urządzenia do 
produkcji czekolady i słodyczy 
nie mogły zostać zamonto-
wane w okresie pomiędzy 
wkroczeniem sowietów do 
Świebodzic a 5 lipca 1945 
roku, kiedy sporządzano ra-
port.

Po pierwsze, Rosjanie raczej 
demontowali urządzenia i 
wywozili do ZSRR, a nie bawili 
się w ich ponowny montaż 
i uruchamianie. Po drugie, 
okres od przejęcia fabryki 
przez polską administrację (od 
16 czerwca do 5 lipca) był zbyt 
krótki, na ewentualny ponow-
ny montaż ponad 45 maszyn 
cukierniczych. Zresztą gdyby 

załoga pod kierownictwem 
Mieczysława Stefana wyko-
nała taką tytaniczną pracę w 
tak krótkim okresie czasu, na 
pewno wspomniałby on o tym 
w swoim raporcie. Tymczasem 
pisze tylko o nielicznych zde-
montowanych, lekko uszko-
dzonych maszynach.

To, co jest niezwykle istot-
ne dla historii zakładu, to 
wielkość produkcji wojsko-
wych odbiorników radiowych 
i radiostacji podczas wojny, 
jaką zlokalizowano w dawnej 
fabryce czekolady, a którą 
uruchomiła firma AEG. Oka-
zuje się jednak, że nie zajęła 
ona na ten cel całej fabryki! 
Mieczysław Stefan pisze o tym 
wyraźnie, że: „Część fabryki 
była zajęta przez firmę AEG, 
zatrudniając 300 ludzi”.

Czy liczba ta była prawdzi-
wa? Wymieniając maszyny 
i urządzenia cukiernicze, ja-
kie stały w poszczególnych 
działach i pomieszczeniach, 
Mieczysław Stefan stwierdza 
w innej części dokumentu, 
że trzy działy były puste, w 
jednym znajdowały się jedy-
nie dwa motory, pusty był też 
jeden magazyn. Jest prawdo-
podobne, że to właśnie tylko 
w tych pomieszczeniach mógł 
się odbywać montaż sprzę-
tu na potrzeby wojska. Kto 
opróżnił te pomieszczenia z 
maszyn i urządzeń, a magazyn 
z ewentualnych komponen-

tów lub gotowych wyrobów 
– Niemcy czy Sowieci – trudno 
odpowiedzieć na razie z całą 
pewnością. Być może podana 
liczba 300 zatrudnionych osób 
przy produkcji sprzętu radio-
wego na potrzeby wojenne, 
ujmuje także pracowników 
pomocniczych, nie będących 
przy ścisłej produkcji w tych 
kilku pomieszczeniach. Praw-
dopodobnie po prostu nie 
zmieściliby się tam wszyscy.

Przed wybuchem wojny i 
podczas niej – dane podane 
we wspomnianym raporcie 
– w Fabryce Czekolady Ho-
chwald zatrudnionych było 
90 pracowników, a produkcja 
wynosiła 10 tysięcy czekolad 
dziennie i 1500 kg pralinek. W 
momencie spisywania rapor-
tu w fabryce zatrudnionych 
było jedynie 14 pracowników 
(prawdopodobnie polskich) 
oraz 26 fachowców niemiec-
kich, o czym wspomina się 
w innych dokumentach. Jak 
podaje Mieczysław Stefan, 
na początku lipca 1945 roku 
produkowano jedynie 700 kg 
sztucznego miodu dziennie. 
Niemniej w sprawozdaniu 
czytamy, że:

„W krótkim czasie fabryka 
zostanie nastawiona na pro-
dukcję 2000 tabliczek czeko-
lady dziennie, 20 cetnarów 
czekolady do picia, ew. 20 
cetnarów kakao w proszku, 
25-30 cetnarów konfekcji 
pralinek, przy zatrudnieniu 90 
robotników i odpowiednim 
zapasie surowca, którego 
obecnie fabryka nie posiada”.

Można przyjąć, że jeden 
cetnar równy był około 55 kg 
(cetnar warszawski = 64,8 
kg, cetnar lwowski 51,84 kg, 
a w Niemczech w różnych 
okresach – 46-56 kg).

Podsumowując, należy 
zweryfikować dotychcza-

sowy pogląd, że podczas II 
wojny światowej (ok. 1942 
r.) obecne Zakłady Przemysłu 
Cukierniczego Śnieżka zostały 
przestawione na produkcję 
na potrzeby wojenne, pro-
wadzoną przez koncern AEG. 
Tylko w niewielkiej części 
zakładu były montowane ra-
diostacje, w pozostałej części 
fabryki utrzymana została 
produkcja słodyczy. Maszyny 
i urządzenia służące do pro-
dukcji czekolady i pralinek 
nie zostały zdemontowane i 
ukryte w magazynach oraz 

piwnicach zakładu. Dzięki 
utrzymaniu produkcji, za-
pewne gdzieś do końców-
ki 1944 roku lub najdalej 
początków 1945 roku (być 
może w mocno okrojonym 
lub zmienionym asortymen-
cie) wyposażenie zakładu 
nie zostało wywiezione ze 
Świebodzic. Umożliwiło to w 
miarę systematyczny rozruch 
zakładu i stopniowe powięk-
szanie asortymentu i wiel-
kości produkcji. Wprawdzie 
dotychczasowe wzmianki o 
dziejach zakładu z tego okre-

su mówią o tym, że produk-
cję czekolady uruchomiono 
dopiero jesienią 1946 roku, 
ale raczej nie może być praw-
dziwy, podawany fakt, że jej 
produkcja była w 80 procen-
tach oparta na pracy ręcznej. 
Ilość sprawnych urządzeń do 
produkcji cukierniczej, w jakie 
wyposażona była fabryka 
już po przejęciu przez polską 
administrację, zaprzecza ta-
kiemu stwierdzeniu.

Andrzej Dobkiewicz, 
Świdnicki Portal Historyczny

www.historia-swidnica.pl

HIStORIa NIEZNaNa

 » W takim kotle gotowano dawniej syrop na cukierki

 » Budynek biurowy zakładów ze sklepem firmowym z najlepszymi w Polsce… „Michałkami”

Tak liczne urządzenia 
do produkcji czekolady 
i słodyczy nie mogły 
zostać zamontowane 
w okresie pomiędzy 
wkroczeniem sowie-
tów do Świebodzic a 5 
lipca 1945 roku, kiedy 
sporządzano raport
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Tacy ludzie są nam potrzebni! Ponoć nigdy 
się nie zawahał, czy chce zostać strażakiem, 
czy też może nie. Było to dla niego bardzo 
oczywiste, wiedział, że pójdzie w ślady ojca 
i dziadka. Minęło teraz już pół wieku, a Józef 
Kogut wciąż z dumą nosi mundur strażacki. 

Józef Kogut wstąpił do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowicach w wieku 18 lat, w 
1974 r. W latach 1986-1989 był jednym z 

pomysłodawców budowy remizy strażackiej 
w Nowicach, a następnie aktywnie uczest-
niczył w realizacji jej budowy. Jako prezes 
OSP Nowice aktywnie zabiegał o włączenie 
jednostki do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego, co ostatecznie udało się 
zrealizować w 1994 roku. Gratulacje Panie 
Józefie!

KaR

Na co przeznaczono tak 
duże środki? Zakupiono z 
nich aż 83 nowe laptopy 
wraz z niezbędnym, ory-
ginalnym oczywiście opro-
gramowaniem. Sprzęt jest 
przekazywany w ramach 
umowy darowizny,  na 
własność. Okres trwałości 

projektu to najbliższe 2 
lata. W tym czasie ucznio-
wie nie mogą laptopa ani 
sprzedać, ani też wypo-
życzyć. 

Akcja w skali kraju jest 
ogromna. Dofinansowanie 
trafi bowiem aż do 1604 
gmin z całej Polski, a łącz-

na kwota przeznaczona na 
ten cel to dokładnie 586 
222 805 zł. W całym kraju 
złożono wnioski na ponad 
215 tysięcy komputerów i 
laptopów oraz przeszło 3 
tys. tabletów o wartości 541 
575 237 zł. 

KaR

Strażak z krwi i kości
Złoty znak związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
wręczono Józefowi Kogutowi – prezesowi OSP Nowice. 

Komputery dla dzieci
Świdnica dzięki funduszom europejskim pozyskała po-
nad 290 tys. zł w ramach programu „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty 
PPGR”. 

R
E

K
LA

M
A

R
E

K
LA

M
A

F
ot

. u
ży

cz
on

e 
(G

m
in

a 
Ś

w
id

ni
ca

)

F
ot

. u
ży

cz
on

e 
(U

M
 Ś

w
id

ni
ca

)



WIESZ CO | NR 26/22.11.2022 r. 19

Jak  p r zeb ieg ł  p r ze -
targ, dzięki któremu flota 
świdnickiego pogotowia 
wzbogaci się aż o trzy 
nowe auta? Zamawiający 
na zakup ambulansów 
zamier zał  pr zeznaczyć 
kwotę dokładnie 1 968 
000 zł. Dobra wiadomość 

jest taka, że na przetarg 
wpłynęła jedna oferta o 
wartości 1 966 430,78 zł. 
Udało się więc. 

W ramach zadania „Do-
stawa 3 sztuk ambulan-
sów z wyposażeniem dla 
pot r zeb Powiatowego 
Pogotowia Ratunkowego 

w Świdnicy z podziałem 
na zadania” świdnicka 
placówka zamierza zaku-
pić trzy ambulansy: dwa 
typu B o dmc poniżej 3,5 
t z wyposażeniem oraz 
jeden typu C z wyposa-
żeniem. 

KaR

Kupią nowe karetki 
Minął właśnie termin składania ofert na dostarczenie 
świdnickiemu pogotowiu trzech nowych ambulansów. 

gminny kogel-mogel

- Gratulujemy wspanialej inicjatywy i 
w imieniu własnym oraz naszych drogich 
pacjentek serdecznie dziękujemy za okazane 
wsparcie – mówią przedstawiciele świdnic-
kiego szpitala. 

Co to za akcja? Darowizna jest efektem 
współpracy Fundacji Endomama z powiatem 
świdnickim w ramach projektu „Bezpieczna 

mama”, który sfinansowany został z budżetu 
powiatu na rok 2022. Projekt skierowany jest 
bezpośrednio do placówek medycznych na 
terenie powiatu świdnickiego i ma na celu 
szerzenie dostępu kobiet do środków hi-
gieny osobistej oraz doposażenie placówek 
medycznych w niesamowicie potrzebne 
detektory tętna płodu.      KaR
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Obdarowali szpital
Za sprawą Fundacja Endomama do oddziału ginekolo-
giczno-położniczego świdnickiej lecznicy trafiły środki 
higieny intymnej. Bez ograniczeń mogą z nich korzy-
stać pacjentki „Latawca”. 
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Zacznijmy od tego, że w przed-
świątecznym okresie jest miejsce na 
koncerty dla dzieci. W tym roku już 
3 grudnia 2022 orkiestra pod batutą 
swojej dyrektor Agnieszki Franków-
-Żelazny zagra koncert zatytułowany 
„Mikołaj w Filharmonii”. W aranżacji 
Łukasza Bzowskiego usłyszymy 
bardzo znane piosenki z filmów dla 
dzieci. Właściwie zwykle tych kilka 
informacji wystarczało, by koncert 
cieszył się powodzeniem. Teraz jest... 
urodzaj. Praktycznie oba koncerty, 
ponieważ filharmo-

nia zmuszona 
była zorganizować drugi kon-

cert tego samego dnia, sprzedały 
się bez żadnej reklamy. Przyczyna 
jest oczywista – z towarzyszeniem 
orkiestry wystąpią dwa chóry. Dzie-
cięcy Filharmonii Sudeckiej, który od 
początku września do tego wyda-
rzenia przygotowuje Anna Białek i 
Chór Zespołu Szkół Muzycznych im. 
Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu 
przygotowywany przez Bogusławę 
Bednarczyk. Filharmonia zachęca, by 
śledzić informacje o występach chóru 
dziecięcego, bo być może jeszcze w 
tym roku... Ale nie będziemy zape-
szać. Wszystkim dzieciom – małym i 
dużym, na estradzie filharmonicznej 

jak i na widowni życzymy wspaniałej 
zabawy przy dźwiękach znanych 
piosenek.

Kolejny koncert, już 9 grudnia 
o godz. 19:00 będzie propozycją 
spotkania z muzyką polskich kom-
pozytorów. W podwójnej roli dyry-
genta i solisty wystąpi znakomity 
skrzypek Tomasz Tomaszewski, który 
tego wieczora poprowadzi orkiestrę 
Filharmonii Sudeckiej. W pro-
gramie znalazły 

się znaczące dzie-
ła współczesnej muzyki polskiej, 
wysłuchamy Koncertu na orkiestrę 
smyczkową (1948), „opus magnum” 
Grażyny Bacewicz, Concerto Not-
turno na skrzypce i smyczki op. 13 
(2000) Mikołaja Piotra Góreckiego, 
niezwykle interesującą Sinfoniettę 
na smyczki (1936) Szymona Laksa 
i Orawę (1986) jedno z najbardziej 
popularnych dzieł Wojciecha Kilara. 
Jednak powodem, dla którego warto 
wybrać się 9 grudnia na koncert 
zatytułowany „Da camera, czyli w 
pokoju” jest osoba solisty, skrzypka 
Tomasza Tomaszewskiego. Jego 
dorobek pedagogiczny, a także prak-
tyka zawodowa jako koncertmistrza 
orkiestry w Baden-Baden czy kon-
certmistrza orkiestry Deutsche Oper 

Berlin, a także nagrody w postaci 
chociażby polskich Fryderyków za 
nagrania płytowe jest gwarantem 
niezwykłej jakości wrażeń muzycz-
nych. W tygodniu poprzedzającym 
koncert maestro Tomasz Tomaszew-
ski pracować będzie z muzykami 
naszej orkiestry symfonicznej. Nie 
przegapcie okazji wysłucha-
nia wspa-

niałe-
go koncertu muzyki 

polskiej.
„Z kryminalnym wątkiem” to tytuł 

kolejnego koncertu orkiestry Filhar-
monii Sudeckiej, który 16 grudnia o 
godz. 19:00 zabrzmi w sali koncerto-
wej przy ulicy Słowackiego 4 w Wał-
brzychu. Dyrygentem będzie Bartosz 
Żurakowski, a solistą Tomasz Daroch 
– wiolonczela. W programie niezwy-
kle popularne dzieło, znane szczegól-
nie dobrze pokoleniom wychowanym 
na klasycznych produkcjach Walta 
Disneya (1940), „Uczeń czarnoksięż-
nika” Paula Dukasa i trzy kompozycje 
Jana Adama Maklakiewicza, z którym 
Filharmonię Sudecką wiąże wspólna 
muzyczna historia. Warto przypo-
mnieć, że w ramach programu „Mu-
zyczny ślad” w 2021 roku wydana 
została płyta z muzyką symfoniczną 
Maklakiewicza w wykonaniu orkiestry 

Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją 
Bartosza Żurakowskiego i przy udziale 
wspaniałych solistów – Jarosława 
Nadrzyckiego (skrzypce), Joanny 
Dobrakowskiej (mezzosopran) i Gra-
cjana Szymczaka (fortepian). Płyta jest 
dostępna w kasie filhar-
monii 

i w serwi-
sach streamingowych. Wra-

cając jednak do programu, którego 
wątek kryminalny może okazać się 
interesujący dla wybierających się na 
koncert, spieszymy wyjaśnić, że wiąże 
się on z osobą Giuseppe Balsamo. 

Słynny awanturnik włoski, który 
występując pod różnymi nazwiskami 
zjawił się w 1780 roku w Warszawie 
jako hrabia Alessandro Cagliostro 
zdołał zaskarbić sobie miejscową 
arystokrację. Wokół tej postaci Ma-
klakiewicz skomponował muzykę do 
baletu w trzech scenach „Cagliostro 
w Warszawie”. Wykonanie baletu 
planowane w Poznaniu w 1939 roku 

odbyło się dwa lata po wojnie i przy-
jęte zostało z uznaniem zarówno kry-
tyki, jak i publiczności. W Wałbrzychu 
16 grudnia słyszymy jeszcze Koncert 
wiolonczelowy Maklakiewicza z 1929 
roku. Przyniósł on kompozytorowi 
nagrodę państwową i był jego naj-
większym sukcesem. Solistą będzie 
znakomity polski wiolonczelista To-
masz Daroch. Na zakończenie zabrzmi 
Tango symfoniczne, które nie znalazło 
się jeszcze na płycie, ale zapewniamy, 
że jest tego warte i przygotowywane 
jest do włączenia w program nowego 
wydawnictwa płytowego Filharmonii 
Sudeckiej.

„Jak Sylwester to tylko w Filharmo-
nii” to program, na który zapraszamy 
w ostatni dzień 2022 roku. W dwóch 
koncertach o godz. 17:00 i 20:00 
melomani usłyszą najsłynniejsze arie, 
uwertury i tańce klasycznej opery 
i operetki. Orkiestrę Filharmonii 
Sudeckiej poprowadzi lubiany w 
Wałbrzychu dyrygent Paweł Kotla, a 
solistami będą Natalia Rubiś (sopran) 
i Krystian Krzeszowiak (tenor), szczę-
śliwe małżeństwo śpiewaków. Przy-
bliżając solistów warto wspomnieć, 
że kariera obojga rozwija się znako-
micie. Natalia Rubiś to absolwentka 
prestiżowego Yale School of Music, 
występuje na deskach wiedeńskiego 
Musikverein, słychać ją na kolejnych 
edycjach Festiwalu „Chopin i jego 
Europa”, w salach koncertowych w 
repertuarze oratoryjnym w kraju i za 
granicą, jest także odtwórczynią roli 
Halki w wielu przedstawieniach od 
czasu debiutu w tej roli w Operze 
Wrocławskiej. Krystian Krzeszowiak 
to tenor występujący na scenach 
Teatro alla Scala, Teatro La Fenice, 
ROH Covent Garden, Carnegie Hall, 
Teatro Real de Ma-

drid, Arena di 
Verona Teatro Filarmonico, Teatro 

Carlo Felice, Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, Château de Versa-
illes, w Operze w Amsterdamie, w 
Operze w Filadelfii i innych. Tenor 
odbył światowe tournée z Sir. J.E. 
Gardinerem jako odtwórca tytułowej 
roli w operze „Orfeusz”  Monte-
verdiego oraz jako Telemaco w „Il 
ritorno d’Ulisse in patria” występując 
m.in. w Teatro La Fenice w Wenecji, 
Harris Theater w Chicago, na Festi-
walu w Aix-en-Provence, Salzburger 
Festspiele, w Edynburgu, Bristolu, 
Lucernie, Barcelonie, Berlinie, Pa-
ryżu i w nowojorskiej Carnegie 
Hall. Prowadzenie obu koncertów 
powierzono tym razem Grażynie 
Wolszczak, aktorce teatralnej, filmo-
wej i telewizyjnej. Warto zaplanować 
sobie i najbliższym ten wyjątkowy 
wieczór, by wraz z muzykami orkie-
stry Filharmonii Sudeckiej, solistami, 
dyrygentem i prowadzącą koncert 
złożyć życzenia Do Siego Roku!

Red

kULtURa

Filharmonia Sudecka zaprasza, bilety na: www.filharmonia-sudecka.bilety24.pl

Filharmonia Sudecka zaprasza, bilety na: www.filharmonia-sudecka.bilety24.pl

Filharmonia Sudecka zaprasza, bilety na: www.filharmonia-sudecka.bilety24.pl
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Z kryminalnym wątkiem
Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego zaprasza na grudniowe koncer-
ty. Spotkania z muzyką polskich kompozytorów, mikołajki dla dzieci, a do tego 
kryminalne motywy i Sylwester jakiego jeszcze nie doświadczyliście. Zapowia-
da się odlotowy miesiąc z muzyką. 

 » Podczas koncertu „Z kryminalnym 
wątkiem” solistą będzie znakomity polski 
wiolonczelista Tomasz Daroch 

Prowadzenie obu koncer-
tów sylwestrowych powie-
rzono tym razem Grażynie 
Wolszczak, aktorce teatral-
nej, filmowej i telewizyjnej

kULtURa
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Każdego dnia, od blisko 
dziewięciu miesięcy, oglą-
damy wstrząsające zdjęcia z 
Ukrainy. Kto jednak ma jeszcze 
w sobie siłę, aby przeżyć, tym 
razem fabularną historię z 
granicy ukraińsko-rosyjskiej, 
powinien bezzwłocznie wy-
brać się na „Klondike”. 

Tytuł nawiązuje do ame-
rykańskiej gorączki złota. 
Ukraińska reżyserka i autorka 
scenariusza – Maryna Er Gor-
bach zabiera widzów do 2014 
roku, kiedy rosyjscy separaty-
ści podjęli działania zbrojne 
we wschodniej i południowej 
Ukrainie. Bohaterami ukraiń-
skiego kandydata do Oscara są 
Irka (Oxana Cherkshyna) i Tolik 

(Sergey Shadrin) małżeństwo, 
które spodziewa się dziec-
ka. Kiedy każdy dzień może 
przynieść rozwiązanie ciąży, 
dochodzi do ostrzału ich domu 
i zestrzelenia holenderskiego 
samolotu. Jeden z pocisków 
powoduje zniszczenie ściany 
budynku i ściąga na nich wizy-
tę żołnierzy okupanta. To oczy-
wiście nie przynosi niczego 
dobrego. Małżeństwo wbrew 
rozsądkowi, który podpowia-
dał ucieczkę, pozostaje w miej-
scu, gdzie na podwórzu poroz-
rzucane są lotnicze trupy. Cier-
pią, ale podtrzymują w sobie 
nadzieję, że wszystko się ułoży. 

Obraz na szczęście nie jest 
dokumentalną relacją, choć 

przedstawione wydarzenia są 
oparte na prawdziwej historii. 
Maryna Er Gorbach przełama-
ła ją rodzajem poetyki. Jednak 
poetyki nie zmiękczającej siły 
rażenia opowieści, ale wpro-
wadzającej rodzaj metafizyki. 
Para nie mizdrzy się do wi-
dzów. Tolik, Irka i jej brat Jurik 
są ostrzy, zagubieni i zdespe-
rowani. „Klondike” zawiera 
sporo scen z abstrakcyjnymi 
zachowaniami mieszkańców 
domu bez ściany. Nie budzą 
one jednak uśmiechu, ponie-
waż wynikają z ekstremalnej 
sytuacji, w jakiej się znaleźli. I 
oglądamy np. trzepanie wer-
salki... Prawdziwe apogeum 
wojennego okrucieństwa (w 

tym przypadku bardziej obo-
jętności) reżyserka zawarła w 

finałowej scenie. Ostrzegam, 
że naprawdę jest ona trudna 
do wytrzymania. Dla odtwór-
czyni roli Irki z pewnością było 
to największe wyzwanie. Ten 
wyjątkowy film nie jest łatwy 
w odbiorze, ale jednocześnie 
wciąga i hipnotyzuje. Rodzaj 
dramatycznych zdarzeń budzi 
wręcz poczucie ich nierealno-
ści. Może i dobrze, ale niestety 
nie można zapomnieć, że 
„Klondike” powstał na pod-

stawie tego, co wydarzyło się 
8 lat temu. 

Warto jeszcze podkreślić 
sposób realizacji zdjęć przez 
Sviatoslava Bulakovsky’ego. 
Często powolny i długotrwały 
ruch kamery powoduje, że 
z kadru znikają postaci. Film 
już został doceniony na kilku 
światowych festiwalach m.in. 
w Berlinie, Seattle i Stambule.

Ocena 8/10
Piotr Bogdański

Dominować będą rośliny
W dniach 26-27 listopada od godz. 8:00 w 

wałbrzyskim Aqua-Zdroju odbywać będzie się 
festiwal roślin. To już czwarta edycja najwięk-
szego targu roślin doniczkowych w atrakcyj-
nych cenach, a zarazem raju dla kochających 
niepowtarzalny, naturalny klimat w domu. 
Zapraszamy mieszkańców Wałbrzycha i okolic 
w najbliższy weekend. Po ogromnym sukcesie 
i dużej frekwencji podczas poprzedniej edycji, 
tym razem organizatorzy przywiozą jeszcze więcej towaru. Aby poczuć powiew świeżości, tradycyjnie szykują nowe 
odmiany. Wstęp bezpłatny.

Królowa na scenie
Na niedzielę 4 grudnia na godzinę 19:00 zaplanowano w 

szczawieńskim Teatrze Zdrojowym koncert Edyty Geppert. 
Artystka znana jest z tego, że z wielką starannością buduje 
swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale 
są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej 
piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdziemy: 
Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka 
Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha 
Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza 
Siwka, a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimie-
rza Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. 
Recital Edyty Geppert to interpretatorski kunszt i niezwykła 
umiejętność budowania ostro skontrastowanych nastrojów. 
Piosenki liryczne zderzone są z dramatycznymi, a dramatyczne 

z zabawnymi, a nawet kabaretowymi. Te ostatnie z tekstami klasyka gatunku, Mariana Hemara. To wreszcie niezwykła 
okazja przeżycia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści. 
Bilety w cenie 129 zł i 90 zł do nabycia na kupbilecik.pl, w biurze Teatru Zdrojowego, w Kawiarni Bohema oraz w 
recepcji Domu Zdrojowego.    

SCB, KaR

W poszukiwaniu wyjątkowości
Zapraszamy na III Świdnickie Targi Talentów, Twórczości i Rękodzieła! 

Dadzą nam one możliwość poznania twórczości zdolnych mieszkańców 
naszego miasta i regionu, którzy do tej pory rzadko, albo wcale nie 
chwalili się swoimi talentami i wyrobami. Można będzie zobaczyć i 
popodziwiać piękne przedmioty, porozmawiać z twórcami, a może i 
kupić coś dla siebie lub na wyjątkowy prezent! Zapraszamy do holu sali 
teatralnej ŚOK w piątek 25 listopada w godz. 16:00-19:00) i w sobotę 
26 listopada od 10:00 do 16:00.         
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kUlTURA / DZieJe SiĘ

DZIEJE SIĘ CIEKAWIEDZIEJE SIĘ CIEKAWIEDZIEJE SIĘ CIEKAWIE

Gwoździem po ekranie

Narodziny na granicy
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Klondike” 
w reżyserii Maryny Er Gorbach.
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Chcą się przytulać   
Najlepiej do właściciela, który da zwierzęciu poczucie bezpieczeństwa i nowy, ko-
chający dom, po ostatnich niemiłych przeżyciach. Ponieważ w wielu przypadkach 
czworonogi  trafiające do naszego schroniska, zamieszkują przytułek właśnie po 
traumatycznych przejściach. Dajcie im nowe życie. 
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Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, 
tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, 

mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

Pewnie zauważyliście, że 
dzisiejsza rubryka różni się 
nieco od wcześniejszych. 
Prezentujemy tylko zdję-
cia kotów, bez podawania 
imion, wieku oraz daty przy-
jęcia. Z prostej przyczyny. 

Jeśli ktoś decyduje się na 
adopcję małego kotka i przy-
chodzi w tym celu do schro-
niska, często dopiero na 
miejscu wskazuje, którego 
malucha zabiera do domu. 
Dlatego tym razem posta-

nowiliśmy tylko przypomnieć 
wszystkim, że w wałbrzy-
skim schronisku dla zwierząt 
jest także wiele młodych 
kociaków czekających na 
mizianie w nowym domu. 
Nie zapomnijcie o nich. 

W schronisku na adopcję 
czekają zarówno kocurki, jak i 
kotki. Są w różnym wieku, od 
2-3 miesięcy do prawie roku. 
Ich umaszczenie jest niezwy-
kle różnorodne. Znajdziecie tu 
koty całe czarne, szare, szaro-

-bure, ale także białe, trójko-
lorowe, a nawet rude! Jeśli 
chcielibyście zostać nowym 
właścicielem młodego kotka, 
zapraszamy do Schroniska dla 
Zwierząt w Wałbrzychu. Jeste-
śmy pewni, że jakiś wpadnie 

wam w oko i skradnie wasze 
serce! Tylko przyjrzyjcie się tej 
wybranej dwunastce. Czyż te 
piękności nie są przesłodkie?! 
Pamiętajcie, adopcja nic nie 
kosztuje!

Red



WIESZ CO | NR 26/22.11.2022 r. 23

Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu w najbliższym czasie 
ma wiele do zaoferowania. 
Do wyboru, do koloru. Zaryzy-
kujemy twierdzenie, że każdy 
znajdzie w repertuarze coś dla 
siebie. Na początek skupmy 
się na najbliższej premierze, 
bo to chyba najważniejsze. 

A tę Szaniawski szykuje na 
25 listopada. Zobaczycie wtedy 
„Frankensteina”. Mrożąca krew 
w żyłach gotycka powieść, któ-
ra powstała, gdy Mary Shelley 
miała zaledwie 19 lat, szybko 
zyskała status najsłynniejszego 
horroru świata. Historię dok-
tora Wiktora Frankensteina 
i stworzonego przez niego 
monstrum znają wszyscy i 

trafia ona do każdego. Wizja 
naukowca bawiącego się w 
boga, którą kreśli Shelley, ni-
gdy nie traci na aktualności. 
Świetnie oddaje nasze lęki 
przed postępem, staje się orę-
żem w ręku „płaskoziemców”. 
Z kolei szukający ludzkiej miło-
ści i akceptacji potwór stał się 
symbolem inności, której nie-
nawidzimy, bo nie rozumiemy. 
Twórcy spektaklu sięgają po 
klasyczne dzieło, aby dołączyć 
do debaty o zmianach klimatu. 
Spektakl oscyluje pomiędzy 
horrorem a dokumentem. Po-
znajemy losy powieściowe-
go monstrum oraz historię 
jego powstawania. Twórcy 
pytają, czy literatura, nawet 
fantastyczna, podbija świat, 
w którym żyjemy? Pokazuje 
nasze prawdziwe lęki? Czy 
Mary Shelley stworzyła Fran-
kensteina analizując przeszłość 
swojego świata – czy może 
wręcz przeciwnie, przewidując 
jego przyszłość – wyprzedziła 

myślenie naukowców o ge-
netyce? Skoro zmiana klima-
tyczna w 1816 dała światu 
Frankensteina, to co światu da 
obecna katastrofa? Partnerem 

spektaklu jest Ząbkowickie 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Ząbkowicach Śląskich.

W najbliższy weekend 
zapraszamy też na spektakl 

skupiający się na legendarnej 
nauczycielce I LO w Wałbrzy-
chu, Marcie Gąsiorowskiej. 
Natchnęła ona do twórczych 
poszukiwań całe pokolenia 

wałbrzyszan. Przez narracje 
osób, które spotkały się z nią 
w szkole oraz opowieść o 
czasach, w których uczyła, Seb 
Majewski buduje artystyczną 
biografię. Opowieść tkana jest 
ze skojarzeń, z kontrastów. 
Śledzimy najważniejsze wy-
darzenia, tematy lekcji oraz 
historię, która nieprzerwanie 
pracuje w tle naszego życia. 
Spektakl oscyluje pomiędzy 
prawdą i literaturą. Dużo le-
piej niż sztywna biografia 
opowiadają o Gąsiorowskiej 
wrażenia, najlepiej o Marcie 
mówi się poezją: „Marta to 
moja matka duchowa, emo-
cjonalna, intelektualna. Ona 
urodziła mnie na nowo. Na-
uczyła jak myśleć, jak mówić, 
jak malować usta, jak upra-
wiać seks, jak głosować. Je-
stem z Jej plemienia. Z Jej sta-
da – więc jestem...” Agnieszka 
Szpila, pisarka.

W pierwszy weekend grud-
nia natomiast propozycja 
dla tych, którzy jeszcze nie 
widzieli „Niewolnicy Isau-
ry”. Odważna, wyzywająca 
i komediowa interpretacja 
najpopularniejszego serialu 
przełomu lat 80/90. Dlaczego 
niewolnica Isaura musiała być 
piękna, bierna i zależna? Dla-
czego seksowni ludzie mają 
łatwiej w życiu? I czego może 
nas nauczyć opera mydlana? 
Martyna Majewska i Agniesz-
ka Wolny-Hamkało proponują 
widzom skok na głębokie 
wody brazylijskiego serialu, 
który wstrząsnął krajem. Na 
niesamowite spotkanie z Le-
onciem i Isaurą zapraszamy 
wyłącznie widzów dorosłych.

Red

Frankenstein ku przestrodze 
W tym miejscu wielokrotnie namawialiśmy was do zwiedzania, prezentując 
atrakcyjne miejsca turystycznie. Chodzi nam o to, żeby jak najwięcej osób wy-
rwać z domu i namówić do aktywności. Choć pogoda ostatnio nie rozpieszcza, 
znów nakłaniamy, żebyście wyszli spod... ciepłego koca i zwlekli się z kanapy. I 
na przykład poszli na spektakl do Szaniawskiego. 

NIE Ma NaS W DOMU

NIE MA NAS W DOMUNIE MA NAS W DOMUNIE MA NAS W DOMU
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 » Przez narracje osób, które spotkały się z Martą 
Gąsiorowską w szkole oraz opowieść o czasach, w 
których uczyła, reżyser buduje artystyczną biografię

Dlaczego niewolnica 
Isaura musiała być 
piękna, bierna i zależ-
na, a seksowni ludzie 
mają łatwiej w życiu

„FRANKENSTEIN”
tekst na podstawie powieści  Mary Shelley i reżyseria: Paweł Sablik
tłumaczenie: Paweł Płaza
dramaturgia: Karolina Szczypek
scenografia i kostiumy: Paula Grocholska
muzyka: Bartosz Prosuł
reżyseria świateł i wideo: Yana Moroz
choreografia i ruch: Dorota Furmaniuk
obsada: Angelika Cegielska, Dorota Furmaniuk, Katarzyna Ja-
nek [g], Joanna Łaganowska, Rafał Kosowski, Piotr Mokrzycki, 
Wojciech Świeściak, Ryszard Węgrzyn
25.11 / piątek / 19:00 / Scena Kameralna / PREMIERA!
26.11 / sobota / 18:00 / Scena Kameralna
27.11 / niedziela / 18:00 / Scena Kameralna 

„MARTA. FIGURA SERPENTINATA”
tekst: pilgrim / majewski
reżyseria: Seb Majewski
dramaturgia: Tomasz Jękot
scenografia i kostiumy: Seb Majewski i Tomasz Jękot

muzyka: Kuba Suchar
obsada: Irena Sierakowska, Kinga Zygmunt, Piotr Czarniecki 
[g], Michał Kosela, Czesław Skwarek, Szymon Tur [g]
26.11 / sobota / 19:00 / Aula I Liceum Ogólnokształcącego 
w Wałbrzychu
27.11 / niedziela / 19:00 / Aula I Liceum Ogólnokształcącego 
w Wałbrzychu

„NIEWOLNICA ISAURA”
tekst: Agnieszka Wolny-Hamkało, Martyna Majewska
reżyseria: Martyna Majewska
scenografia i kostiumy: Krystian Szymczak
muzyka: Dawid Majewski
choreografia: Madlen house of Revlon
wideo: Konrad Śniady
obsada: Angelika Cegielska, Mateusz Flis, Mikołaj Krzeszo-
wiec, Ireneusz Mosio [g], Wojciech Świeściak
02.12 / piątek / 19:00 / Scena Kameralna
03.12 / sobota / 19:00 / Scena Kameralna
04.12 / niedziela / 18:00 / Scena Kameralna

Co grają w Szaniawskim?
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Zawodnicy e-sportowi na-
wiązują współpracę z organi-
zacjami podpisując kontrakty. 
Często te są tworzone bardziej 
z korzyścią dla organizacji. I nic 
w tym dziwnego. W końcu to 
również biznes. Większość or-
ganizacji podchodzi do swoich 
zawodników w sposób normal-
ny. Pozwala działać na własną 
rękę (o ile nie przynosi to szkód 
samej organizacji), pomagają 
rozwijać kariery, a także budo-
wać scenę e-sportu. I tu contract 
jailem nazywamy umowę, która 
ogranicza zawodnikowi jego 
możliwości, często szkodząc 
rozwojowi ścieżki.

W ostatnim moim artykule 
został poruszony temat G2 
jako organizacji, która robi 

przysłowiowy „młyn” i wy-
konuje kawał świetnej pracy 
w social mediach, balansując 
na krawędzi dobrego smaku. 
Jednakże są również drużyną, 

lubującą się w kontrower-
sjach. Prawie każdego roku 
dzieje się coś w ich otoczeniu. 
W tym roku padło na ,,Janko-
sa”. Polak na początku tego 

roku przedłużył swój kontrakt, 
a kilka dni temu dowiedzieli-
śmy się, że Marcin odchodzi 
z G2. Po tym zaskakującym 
ogłoszeniu pojawiło się kilka 

chętnych drużyn, ale cena, 
jaką organizacja wyznaczyła 
za naszego rodaka, była na 
tyle duża, że skutecznie od-
straszyła zainteresowanych. 
Gdy większość drużyn miała 
już leśników, cena została ob-
niżona. Ale dalej nie na tyle, 
by dać wyjście „Jankosowi”.

Jankowski jest trzecim za-
wodnikiem w ciągu ostatnich 
lat, który ma taki problem 
z G2. Pierwszy był Słowak 
„Perkz”. W kontrakcie otrzy-
mał zakaz grania dla Fnatic. 
Po swoim odejściu nie znalazł 
swojego miejsca i poleciał 
do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie grał dla C9. Podobna 
sytuacja spotkała „Rekklesa”. 
Nowa gwiazda G2 po słab-

szym sezonie trafiła do innej 
ligi, również bez możliwości 
dołączenia do LECa. Nie mógł 
zostać wykupiony, a G2 wypo-
życzyło go do Karmine Corp. 
Dopiero teraz po zakończeniu 
kontraktu powrócił do Fnatic. 
Gracze ci stracili 2 lata swojej 
kariery. W tej branży to na-
prawdę sporo i przykro jest 
patrzeć na takie sytuacje.

„Narvana” SKN Challenger

Przepis art. 93 § 1 kodeksu 
pracy wskazuje, że w razie 
śmierci pracownika w czasie 
trwania stosunku pracy lub 
w czasie pobierania po jego 
rozwiązaniu zasiłku z tytułu 
niezdolności do pracy wskutek 
choroby, rodzinie przysługu-
je od pracodawcy odprawa 
pośmiertna. Z powyższego 
przepisu możemy zatem wy-
różnić dwie sytuacje, w których 
należy się odprawa pośmiert-

na. Gdy pracownik umiera w 
czasie trwania stosunku pracy. 
Tutaj warto podkreślić, że przy-
czyna śmierci nie jest istotna. 
Dodatkowo musi ona nastąpić 
w czasie trwania stosunku 
pracy, czyli obowiązywania 
umowy o pracę, a nie w czasie 
wykonywania pracy. Nawet je-
śli śmierć nastąpi przykładowo 
na urlopie wypoczynkowym, 
odprawa pośmiertna się nale-
ży. Druga sytuacja – pracownik 

umiera w czasie pobierania za-
siłku chorobowego po ustaniu 
stosunku pracy.

Wysokość odprawy po-
śmiertnej jest zależna od okre-
su zatrudnienia pracownika u 
danego pracodawcy i wynosi: 
jednomiesięczne wynagro-
dzenie, jeżeli pracownik był 
zatrudniony krócej niż 10 lat, 
trzymiesięczne wynagrodze-
nie, jeżeli pracował co naj-
mniej 10 lat oraz sześciomie-
sięczne wynagrodzenie, jeżeli 
pracownik był zatrudniony co 
najmniej 15 lat.

Co ważne, w takiej sytu-
acji do stażu pracy nie wlicza 
się okresów zatrudnienia u 
poprzednich pracodawców, 
chyba, że zakład pracy został 
przejęty lub obecny praco-
dawca na podstawie odręb-

nych przepisów, jest następcą 
prawnym poprzedniego praco-
dawcy (podmiotu prawnego). 
W sytuacji, gdy pracownik był 
zatrudniony u kilku pracodaw-
ców, odprawa pośmiertna 
powinna zostać wypłacona 
przez każdego z nich.

Odprawa pośmiertna przy-
sługuje: małżonkowi oraz in-
nym członkom rodziny, którzy 
spełniają warunki wymagane 
do uzyskania renty rodzinnej. 
W pierwszej kolejności chodzi 
tu o dzieci własne, dzieci dru-
giego małżonka oraz dzieci 
przysposobione. Przy czym 
odprawa pośmiertna należy 
im się tylko do ukończenia 16 
roku życia, chyba, że się uczą 
(wtedy do 25 roku życia), zaś 
bez względu na wiek, jeżeli są 
całkowicie niezdolne do pra-

cy i samodzielnej egzystencji. 
Następnie chodzi o przyjęte na 
wychowanie i utrzymanie przed 
osiągnięciem pełnoletności 
wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, 
z wyłączeniem dzieci przyjętych 
na wychowanie i utrzymanie w 
ramach rodziny zastępczej lub 
rodzinnego domu dziecka. 

Odprawa dotyczy także ro-
dziców, przy czym za rodziców 
ustawa uważa także ojczyma, 
macochę oraz osoby przyspo-
sabiające. Podsumowując, 
mimo szczegółowych warun-
ków, krąg osób uprawnionych 
do otrzymania odprawy po-
śmiertnej jest szeroki. Kwotę 
odprawy pośmiertnej należy 
podzielić na równe części po-
między wszystkich uprawnio-
nych członków rodziny. Jeżeli 
okaże się, że do odprawy po-

śmiertnej uprawniony jest tylko 
jeden członek rodziny, wtedy 
jej wysokość wynosi 50% kwot 
określonych powyżej.

Adwokat Adam Daraż, Kan-
celaria 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

U W A G A  K O N KU R S  
Tę potrawę potrafi zrobić każdy. No dobra, prawie każdy, ale wszyscy ją 

lubią. U mamy, u babci, nawet u teściowej, tam naleśniki są najlepsze. Jest 
jednak takie miejsce w Wałbrzychu, gdzie serwują równie pyszne „pla-
cuszki”. Na słono i na słodko, jakie tylko chcecie. To Fabryka Naleśników 
i Pierogów na Piaskowej Górze. Tu nie tylko zjecie smaczny posiłek, ale 
spędzicie miło czas w oczekiwaniu na danie robione na miejscu. Dzięki 
nam za potrawę zapłacicie mniej niż inni. Wystarczy, że weźmiecie udział 
w naszej zabawie i poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe. Czas, 
żeby zerknąć na fotografię obok. Co to za atrakcja turystyczna położona w 
Masywie Śnieżnika? 

Znacie odpowiedź? Jeśli tak, wpiszcie ją do kuponu, a ten pokażcie w 
lokalu przed złożeniem zamówienia i cieszcie się niższą ceną za naleśniki, 
płacąc na wybraną potrawę 2 zł mniej. I pamiętajcie, że pierogi nie są 
objęte rabatem. Na lubiących dobrze zjeść oraz posiadaczy kuponów 
z naszej gazety w Fabryce Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu 
czekają od najbliższej środy (23 listopada) do piątku (25 listopada). 
Regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie pod adresem www.
wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu i otrzymacie na wynos.

KUPON

Co to za atrakcja turystyczna położona 
w Masywie Śnieżnika? 

 

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

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

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

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

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Fabryka Naleśników 
i Pierogów przy ul. Obrońców Westerplatte (obok przedszkola) 

w Wałbrzychu (Piaskowa Góra) 

MISZMaSZ

Okiem gracza

Contract jail – więzienie organizacji
Od pewnego czasu jest głośno o contract jail’ach. Wszystko za sprawą naszego rodaka Marcina ,,Jan-
kosa” Jankowskiego, który w pewnym sensie stał się ofiarą tego zjawiska. Na czym ono polega?
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CHALLENGER

Prawnik radzi 
Na pytanie, co to jest odprawa 
pośmiertna, odpowiada adwokat 
Adam Daraż. 
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Zarówno w tym, jak i w 
poprzednich latach odwie-
dziliśmy wiele miejsc. Przeje-
chaliśmy rowerem w tekstach 
wiele kilometrów przebytych 
dziesiątkami tysięcy znaków 
liter w artykułach na łamach 
gazety. 

To była świetna przygoda. 
Inna, ale nie mniej ekscytująca 
niż ta w rowerowym siodeł-
ku. Zwiedziliśmy rowerowe 
szlaki nie tylko w Wałbrzychu. 
Poznaliśmy region, Polskę i 
Europę. Nie byliśmy wszędzie, 
bo wszędzie być się nie da. 

Starałem podzielić się jednak 
z wami swoimi doświadcze-
niami poznanymi z perspek-
tywy rowerzysty podróżnika i 
korzystającego na co dzień z 
infrastruktury do pracy, szkoły, 
sklepu. Poruszaliśmy tu różne 
tematy z bikowego świata. 
Jeśli „funem” do swojej pasji 
zaraziłem choć jedną osobę, 
jeśli czytaliście te kilka zdań za-
glądając do działu miszmasz w 
WieszCo choćby z ciekawości, 
to autor piszący te słowa ma 
poczucie spełnienia zadania. 
Jeśli ktoś z was przypomniał 

sobie o rowerze z komunii, 
wsiadł, pojechał, zwiedzał w 
ten sposób choćby swój naj-
bliższy świat, to o to właśnie 
chodziło. Po chwili relaksu 
czytania gazety zachęcić do 
aktywności. Mam nadzieję, że 
przekonaliście się do takiej for-
my spędzania wolnego czasu. 

Rower to jest świat. Pozwa-
la na wiele. Daje poczucie 
wolności, pobudza świado-
mość, że cel podróży i dotarcie 
do niego zależy tylko od nas. 
Uwalnia endorfiny, poczucie 
szczęścia, wyzwala uśmiech 

na twarzach, rozwiewa wiatr 
we włosach i jest absolutnie 
dla każdego. I właśnie o to 
chodzi. Dziś w tych zwario-
wanych czasach, trudno jest 
znaleźć coś, co nie dzieli i 
pozwala na równi z każdym 
innym przebywać świat, za-
pomnieć o troskach i cieszyć 
się mijanym krajobrazem. 
Nieważne czy wsiądziesz na 
górala, kolarzówkę, treking 
czy starego składaka. Ważne, 
że wsiadasz i jedziesz, bo 
chcesz i lubisz. Rower pozwa-
la spojrzeć na świat i otacza-

jący nas krajobraz z zupełnie 
innej perspektywy. To nie tylko 
środek lokomocji, to styl życia. 
Legalnie zażywany narkotyk. 
I to uzależniający. Otwierają-
cy horyzonty, upajający nas 
przebywanymi szlakami na 
kolejnych kilometrach. 

Jeśli spodobały wam się 
wycieczki po najbliższej oko-
licy, zaskoczyły miejscami, 
których wcześniej nie od-
kryliście, a są przecież tak 
blisko was, to znak, że musicie 
spróbować choć raz, wakacje 
spędzić w siodełku. Pożyczyć 

sakwy, spakować namiot, peł-
ny ekwipunek i wytyczyć szlak 
na kilkanaście dni podróży. 
Najlepszy urlop pełen przygód 
jeszcze przed wami. 

Czas na zimę. To był mój 
ostatni rowerowy akcent 
w tym miejscu. Dziękuję za 
wspólnie przebyte kilometry 
i tematy okołorowerowe. Za 
miłe znaki, że czytacie i je-
dziecie na wspomniane trasy, 
odkrywacie nowe. Nie prze-
stawajcie. Do zobaczenia na 
szlakach. 

Tomasz Czeleń
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U W A G A  K O N K U R S  
W Świdnicy jest wiele miejsc, gdzie można zjeść lunch lub kolację. Czy to 

w ciągu tygodnia traktując wyjście do restauracji jako spotkanie biznesowe, 
czy w weekend z całą rodziną lub tylko ze swoją drugą połówką. Jednym 
z nich jest na pewno Restauracja Kryształowa, w której macie nie tylko 
spory wybór dań, ale – co w tym przypadku niezwykle istotne – są one 
wyborne. Smaczne i przygotowane ze świeżych produktów. My dokładamy 
jeszcze jedną zaletę, ponieważ dzięki nam w tej restauracji zjecie taniej. 
Żeby zapłacić mniej za wybraną potrawę trzeba odważyć się i wziąć udział 
w naszej zabawie, odpowiadając poprawnie na pytanie konkursowe. Teraz 
rzućcie okiem na fotografię obok. Na jakim jeziorze znajduje się widoczna 
na zdjęciu zapora?

Jeśli znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, a ten pokażcie w lokalu 
przy składaniu zamówienia. Tylko wówczas otrzymacie 15-procentowy 
upust na wybraną przez was potrawę z menu. Na lubiących dobre 
jedzenie i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Re-
stauracji Kryształowa czekają od najbliższej środy (23 listopada) 
do piątku (25 listopada). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny 
na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos jak 
i zjecie na miejscu.

KUPON
Na jakim jeziorze znajduje się 
widoczna na zdjęciu zapora?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji 
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3   

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

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

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

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

MISZMaSZ

Rower jest OK 

Na dobry koniec sezonu 
Piękna październikowa pogoda, całkiem sprzyjający do rowerowej jazdy listopad, kalendarza jed-
nak nie da się zatrzymać. Kończy się nasz rowerowy czas na łamach WieszCo. 

 » Rower to jest świat i pozwala na wiele
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Uprawę gryki w Europie 
Środkowej odnotowano już 
w neolicie, na górzystych 
rejonach północ-
nych Indii ok. 
2000 r. 

p.n.e. W Europie Zachodniej 
uprawa gryki została rozpo-

wszechniona w XIII/
XIV wieku. W 

Polsce 

jest rośliną uprawną jed-
noroczną. Okres kwitnienia 
przypada od lipca do sierp-
nia, a jej główni zapylacze to 
pszczoły. Polska jest jednym 
z czołowych państw, jeśli 
chodzi o wielkość plonów po-
zyskiwanych z uprawy gryki. 

Największe zbiory ziaren 
gryki pozyskiwane są w 
Chinach, krajach Euro-
py Wschodniej oraz w 
USA. Z ziaren gryki 
produkowana jest 
głównie kasza grycza-
na niepalona (biała), 
kasza gryczana palo-
na oraz drobniejsza w 
formie tzw. krakowska 

(łamana).
Kasze to jadalne na-

siona zbóż lub pseudo 
zbóż. Powstają w wyniku 

oczyszczenia i częściowego 
usunięcia łuski zewnętrznej. 
Po czyszczeniu ziarna mogą 
być poddawane dodatkowym 

procesom jak np. polerowa-
nie, gniecenie, krojenie, pra-
żenie lub mielenie.

Kasza gryczana jest nisko-
kaloryczna, lekkostrawna, 
reguluje perystaltykę jelit oraz 
procesy metaboliczne organi-
zmu, działa zasadotwórczo, 
ma niski indeks glikemiczny 
IG 54 (po ugotowaniu). Jest 
dobrym wyborem dla osób 
z cukrzycą, a rutyna (najważ-

niejszy flawonoid) zawarta w 
kaszy gryczanej jest odpowie-
dzialna za obniżanie poziomu 
złego cholesterolu LDL we 
krwi, uszczelnianie naczyń 
krwionośnych oraz obniżanie 
ciśnienia, spożywanie kaszy 
poprawia kondycję układu 
nerwowego, reguluje pro-
dukcję sebum, dzięki czemu 
poprawia stan skóry trądzi-
kowej.

Jednym z najciekawszych 
produktów pochodzących 
z gryki jest łuska gryczana, 
inaczej zwana błonnikiem 
gryczanym. Powstaje w wy-
niku obłuskania ziaren gryki. 
Początkowo łuskę gryczaną 
traktowano jako uboczny 
produkt z procesu produk-
cyjnego kaszy, obecnie jest 
ceniona za właściwości użyt-
kowe oraz zdrowotne. Naj-

Wiemy JAk ŻyĆ

Superfood, czyli kasza gryczana 
Gryka (Fagopyrum Mill.), roślina należąca do rodziny rdestowatych. Znaną odmianą jadalną jest 
gryka zwyczajna (Fagopyrumesculentum), która ma długą tradycję uprawy na wielu kontynentach. 
I już wiecie, o czym będzie w dzisiejszym odcinku. 

WIEMY JAK  ŻYĆWIEMY JAK  ŻYĆWIEMY JAK  ŻYĆ
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 » Gryka w Polsce jest rośliną uprawną jednoroczną

 » Rutyna zawarta w kaszy gryczanej jest odpowiedzialna za 
obniżanie poziomu złego cholesterolu LDL we krwi
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częściej wykorzystywano 
ją w przemyśle tekstylnym, 
głównie jako wypełniacz po-
duszek czy też materacy. Pro-
dukty z takim wypełnieniem 
są doskonałym wyborem dla 
osób mających trudności z 
zasypianiem. Mielona łuska 
gryczana zyskała uznanie ze 
względu na cenne wartości 
odżywcze i prozdrowotne, 
potwierdzone badaniami. 
W 100 g mielonej łuski gry-
czanej znajduje się ok. 80 
g błonnika, który odgrywa 
ważną rolę w regulacji czyn-
ności przewodu pokarmowe-
go, między innymi zapobiega 
zaparciom i wspiera rozwój 
korzystnej flory bakteryjnej.
Według dostępnych badań 
flawonoidy, garbniki i poli-
fenole występują w kaszy 

w wysokich stężeniach – 
związki te spełniające rolę 
przeciwutleniaczy i są war-
tościowe w walce z cho-
robami cywilizacyjnymi. 

Regularne spożywanie mielo-
nej łuski gryczanej zapobiega 
występowaniu miażdżycy 
oraz chorobom serca, oczysz-
czają organizm z wolnych 
rodników. Witaminy – głów-
nie z grupy B (m.in. tiamina, 
ryboflawina, niacyna) – biorą 

natomiast udział w procesach 
metabolicznych organizmu, 
pomocne w walce ze stre-
sem, działają korzystnie na 
stan skóry. Z kolei składniki 
mineralne w wysokich stę-
żeniach (m.in. wapń, po-
tas, żelazo), wspierają w 
naturalny sposób właściwe 
funkcjonowanie organizmu.
Produkt może być wyko-
rzystywany jako dodatek 
do jogurtów, koktajli, płat-
ków śniadaniowych czy też 
sosów, dobrze sprawdzi 
się jako dodatek do wy-
piekania bułek i chlebów.

Emilia Zielińska, 
Departament Jakości Bio Planet

Artykuł pochodzi z magazynu 
„Gotuj w stylu eko.pl”

Pełna wersja artykułu oraz źródła 
dostępne są na www.gotujwstylueko.pl  

Tynki te wykorzystywane są za-
równo wewnątrz, jak i na zewnątrz 
budynków, każdy z was na pewno 
z nimi się kiedyś spotkał np. w 
szkole, w budynku biurowym czy 
też w swoim domu. Po związaniu i 
wyschnięciu produkt jest niezwykle 
twardy i jednocześnie elastyczny. 

Jest odporny na wodę, mróz oraz 
detergenty. Najczęściej spotykany 
jest w ziarnie od 1 do 2mm. Efekt 
wizualny tynku możemy wybrać ze 
wzornika – proponowanych jest kil-
kadziesiąt miksów kolorystycznych 
–  lub też… zaufać własnej intuicji 
i wymyślić samemu. Do dyspozycji 

w miejscu zakupu jest 20 barwnych 
kruszyw, które zapakowane są w 
woreczki po 3 kg każdy. Gotowy 
produkt uzyskujemy mieszając 4 
worki w wiadrze z żywicą. 

W tym roku w hurtowni MAZBUD 
w Wałbrzycha oprócz tradycyjnych 
tynków mozaikowych możecie 

wybrać także tynki 
tworzące niezwykle 
interesujący efekt 
p r z y p o m i n a j ą c y 
kamień naturalny: 
MOZATYNK-S 051 
NATURAL. To ideal-
ne rozwiązanie dla 

poszukujących niebanalnych roz-
wiązań na elewacjach i do wnętrz. 
Do dyspozycji jest 12 miksów ko-
lorystycznych. Niezwykle drobne 
uziarnienie powoduje, że uzyskana 
powierzchnia przy nakładaniu ręcz-
nym jest gładka i przyjemna w 
dotyku. 

MOZATYNK-S 051 NATURAL to 
produkt, którego przygotowanie 
jest niezwykle proste, można to 
zrobić w miejscu zakupu lub na 
budowie. Składa się z 4 worków 
z drobnoziarnistą mieszaniną bar-
wionego piasku o wadze 2,5 kg 
oraz wiadra z żywicą. Całość trzeba 
zmieszać ze sobą uzyskując 14,3 kg 
gotowego wyrobu. Teraz nasz tynk 
mozaikowy jest gotowy do nakła-
dania. Można go aplikować ręcznie 
tak jak tradycyjny tynk mozaikowy, 
a także mechanicznie przy użyciu 
pistoletu do tynków dekoracyjnych. 
Nie zapomnijcie o prawidłowym 
przygotowaniu podłoża. Do tego 
celu służy grunt z kruszywem 
kwarcowym – TYNKOLIT-T 330 lub 
TYNKOLIT-U 340.

Mozatynk sprawdzi się na coko-
łach, detalach architektonicznych, 
klatkach schodowych, korytarzach, 
wszędzie tam, gdzie tylko sobie to 

wyobrazicie. 
BP

Wiemy JAk ŻyĆ

Kasza gryczana jest 
niskokaloryczna, lek-
kostrawna, reguluje 
perystaltykę jelit oraz 
procesy metaboliczne 
organizmu

Tynki mozaikowe to jeden z najbardziej znanych produktów na polskim rynku. 
Barwiony kamień zatopiony w bezbarwnej żywicy tworzy ciekawy efekt wizu-
alny. Wykorzystuje się go najczęściej w miejscach narażonych na uszkodze-
nia mechaniczne oraz brudzenie, czyli na klatkach schodowych, cokołach, 
korytarzach. 
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 » Kasze to jadalne nasiona zbóż lub pseudo zbóż

 » Produkt można aplikować ręcznie tak jak tradycyjny tynk mozaikowy

wybrać także tynki 
tworzące niezwykle 
interesujący efekt 
p r z y p o m i n a j ą c y 
kamień naturalny: 
MOZATYNK-S 051 
NATURAL. To ideal-
ne rozwiązanie dla 

wyobrazicie. 
BP

Mozaika miła dla oka 

 » Mozatynk to produkt, którego przygotowanie 
jest niezwykle proste
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Poziomo:
2 - larwa płazów bezogono-
wych – kijanka
4 - dział w restauracji, w którym 
produkuje się półfabrykaty 
spożywcze i gotowe potrawy - 
garmażeria
8 - bezbarwna lub zielonożółta 
ciecz będąca składnikiem żywic 
drzew iglastych – terpentyna
10 - dawniej człowiek głupi 
– kiep
12 - wąska patka lub pętelka 
przy spodniach, przez którą 
przewleka się pasek - szlufka
13 - koronka o dużych, niere-
gularnych oczkach i wypukłym 
wzorze – gipiura
14 - substancja krystaliczna, 
bezbarwna, o swoistym zapa-
chu, działająca bakteriobójczo 
– fenol
17 - potocznie o dużym, niezgrab-
nym pojeździe, meblu - landara
18 - dowódca wojsk i naczelnik 
osiedli kozackich - ataman

Pionowo:
1 - wiosłowo-żaglowa łódź 
używana na statku do celów 
ratowniczych i szkoleniowych 
- szalupa
3 - system społeczno-gospodar-
czy w średniowiecznej Europie 
– feudalizm
5 - cierpienie i męczeństwo 
narodu lub wyznawców jakiejś 
religii – martyrologia
6 - okres w życiu kobiety po 
klimakterium – menopauza
7 - letnie spodenki sięgające 
prawie do kolan – bermudy
9 - barwny koralowiec przy-
pominający kształtem kielich 
zakończony wypustkami – 
ukwiał
11 - potocznie próżniak – wał-
koń
15 - wróżenie ze specjalnej talii 
78 kart przedstawiających fi-
gury o różnej symbolice – tarot
16 - dawniej posag i wyprawa 
panny młodej – wiano

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania

WałbrzyszankaPoziomo:
2 - część stroju męskiego o połach z przodu 
obciętych, z tyłu wydłużonych 
4 - łatwe ustępowanie i 
podporządkowywanie się innym
6 - polski generał z okresu II WŚ, dowódca 
Samodzielnej Brygady Spadochronowej 
7 - uzewnętrznianie się czegoś 
14 - przemiana materii 
15 - ogólnie przyjęte w jakimś środowisku 
normy postępowania, myślenia 
16 - zakończenie rękawa, nogawki u spodni 
lub skarpetki 
17 - złośliwa ironia, drwina lub szyderstwo 
Pionowo:
1 - wierzchnie okrycie zimowe
3 - system rozliczeń międzynarodowych 
między dwoma krajami 
5 - przyjęty sposób widzenia 
rzeczywistości w danej dziedzinie, 
doktrynie 
8 - lekceważące odnoszenie się do 
ogólnie uznawanych autorytetów 
i zasad etycznych 
9 - postać, motyw lub fabuła mające 
poza znaczeniem dosłownym 
umowny sens przenośny 
10 - walcowate naczynie szklane 
z podziałką, używane w laboratoriach 
11 - zespół zaburzeń motorycznych, 
prowadzący do nadmiernej pobudliwości lub 
osłupienia 
12 - potrawa z kilku gatunków duszonego 
mięsa i podrobów, które się miele i zapieka 
13 - pogląd, według którego zasadniczą rolę 
w poznaniu odgrywa doświadczenie 
17 - uderzenie kijem kuli bilardowej
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Barbórka pod koszem roz-
pocznie się już o godz. 9:00. 
Wtedy na parkiet wybiegną 
najmłodsi, biorący udział 
w projekcie jr. NBA. Młodzi 
adepci basketu z całej Polski 
grają pod szyldem i w strojach 
drużyn NBA, rywalizując w 
serii turniejów. Górnicy wystę-
pują jako Minnesota Timber-
wolves i w sobotę zmierzą się 
w Aqua-Zdroju z Oklahoma 
City Thunder (Basket Nysa), 
Portland Trail Blazers (WKK 
Wrocław), Utah Jazz (KKS 
Siechnice) oraz Denver Nug-
gets (B-Ball Dzierżoniów). 

O godz. 14:30 zobaczymy 
w akcji koszykarzy na wóz-
kach. Mający ambitne pla-
ny Górnik Toyota Wałbrzych 
podejmie czołowy w Polsce 
Mustang Konin. O 16:30 z 

kolei absolutnie wyjątkowe 
wydarzenie, czyli ceremonia 
„7 Wspaniałych”. Siedmiu 
zasłużonych biało-niebieskich 
koszykarzy zostanie uhonoro-
wanych w specjalny sposób. 
Numery, z którymi biegali 
przez lata po parkiecie, zo-
staną zastrzeżone. Specjalny 
baner zostanie podwieszony 
pod dachem Aqua-Zdroju, 
a gośćmi specjalnymi będą 
najwyżsi przedstawiciele Pol-
skiego Związku Koszykówki, 
a także społeczność górnicza. 
Nie zabraknie także części 
artystycznej. Uhonorowani 
koszykarze doprowadzili Gór-
nika do mistrzostw Polski w 
1982 i 1988 roku. W gronie 
siedmiu wspaniałych są Ze-
non Kozłowski (nr 4), Tadeusz 
Reschke (5), Wojciech Krzy-

kała (6), Ryszard Wieczorek 
(9), Jerzy Żywarski (10), 
Mieczysław Młynarski 
(12) oraz Stanisław 
Kiełbik (14). Zastrze-
żenie wymienionych 
numerów oznacza, 
że żaden koszykarz 
Górnika już nigdy z 
nimi nie zagra na ko-
szulce. Jest jeden wyjątek. Z 
numerem 4 aktualnie w biało-
-niebieskich barwach możemy 
oglądać Damiana Durskiego. 
Wychowanek wałbrzyskiego 
klubu będzie mógł utrzymać 
numer tak długo, jak tylko 
będzie związany z klubem.

O godz. 18:00 z kolei cze-
ka nas spotkanie w ramach 
Suzuki 1 Ligi. Górnik Trans.
eu Zamek Książ Wałbrzych 
zmierzy się z Weegree AZS 

Politechniką Opolską. Nasz 
zespół zagra w czarnych, 
kojarzonych z górnictwem 
strojach. Na koszulkach po-
jawią się ważne dla lokalnej 
społeczności daty tj. powsta-
nie klubu (22.03.1946), 90 
punktów w jednym meczu 
Mieczysława Młynarskiego 
(10.12.1982), katastrofa gór-
nicza w kopalni „Wałbrzych”, 
gdy śmierć poniosło 18 gór-

ników (22.12.1985), wyjazd 
ostatniego wózka z węglem 
(20.09.1996) i powstanie 
Starej Kopalni (2014). Jeszcze 
nigdy w wałbrzyskim spo-
rcie teraźniejszość tak zdecy-
dowanie nie podawała ręki 
przeszłości. W koszykarskim 
Górniku spoglądają z nadzieją 
w przyszłość, ale kultywują 
także tradycje i bogatą hi-
storię lokalnego przemysłu 

oraz sportu. Pamięć o boha-
terach lat minionych zosta-
nie odświeżona i przekazana 
młodszym pokoleniom w celu 
budowania regionalnej tożsa-
mości. Choć do wydarzenia 
pozostało jeszcze trochę cza-
su, to już teraz rezerwujcie 
czas wolny 3 grudnia. Barbór-
ka pod koszem zapowiada się 
niepowtarzalnie!

Dominik Hołda

Wielkimi krokami zbliża się Barbórka pod koszem. 
W tym roku to górnicze święto będzie obchodzone 
w wyjątkowy sposób. W sobotę, 3 grudnia w Aqua-
-Zdroju nie zabraknie atrakcji, a największą z nich 
będzie ceremonia „7 Wspaniałych”, czyli uroczy-
stość zastrzeżenia numerów zasłużonych koszy-
karzy Górnika Wałbrzych. Rezerwujcie termin!
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Wyjątkowa Barbórka  » W koszykarskim Górniku 
spoglądają z nadzieją w 

przyszłość, ale kultywują 
także tradycje i bogatą 

historię lokalnego przemysłu

kała (6), Ryszard Wieczorek 
(9), Jerzy Żywarski (10), 
kała (6), Ryszard Wieczorek 
(9), Jerzy Żywarski (10), 
kała (6), Ryszard Wieczorek 

Mieczysław Młynarski 
(12) oraz Stanisław 
Kiełbik (14). Zastrze-
żenie wymienionych 
numerów oznacza, 
że żaden koszykarz 
Górnika już nigdy z 
nimi nie zagra na ko-
szulce. Jest jeden wyjątek. Z 



WIESZ CO | NR 26/22.11.2022 r. 31

Niedzielne spotkanie z Eneą 
Basketem Poznań miało być 
kolejnym rozdziałem odkupy-
wania grzechów po porażce 
z HydroTruckiem Radom. Gór-
nicy zdążyli w międzyczasie 
wyraźnie ograć na wyjeździe 
Polonię Bytom, ale wśród 
sympatyków basketu pod 
Chełmcem bardzo słaby mecz 
z silną ekipą z Radomia wciąż 
siedział w głowach. Kibice po-
nownie licznie zgromadzili się 
w Aqua-Zdroju, licząc na reha-
bilitację koszykarzy i oczekując 
podobnie przekonywującego 
zwycięstwa nad kolejnym, 
po Polonii, beniaminku. Pro-
blemy poznaniaków zaczęły 
się gdzieś w trasie, bo do hali 

weszli na zaledwie 45 minut 
przed rozpoczęciem meczu. 
Nie w pełni zdrowia był w 
dodatku Marcin Dymała, były 
koszykarz Górnika, a obecnie 
lider Basketu. Drużyna z Wiel-
kopolski postawiła się jednak, 
doprowadzając w trzeciej 
kwarcie do wyrównania. Ma-
jący kłopoty z płynnością w 
grze gospodarze ostatecznie 
przełamali rywala, wygrywa-
jąc 87:81, a ważne trafienia z 
dystansu zanotowali Damian 
Durski i Szymon Walski. 

Jeszcze więcej emocji było 
tydzień później. To ponownie 
nie była spokojna niedziela 
dla wałbrzyskiego sportu. 
Górnik w derbach Dolnego 

Śląska podejmował będące 
w kryzysie WKK Wrocław. 
Dysponujące silną kadrą WKK 
wygrało ledwie 3 z 8 me-
czów i było zdesperowane 
odbić się od dna. Nasi też 
jednak mieli swoje kłopoty, 
związane głównie z proble-
mami zdrowotnymi kolejnych 
zawodników. Wyszarpanie 
zwycięstwa z Basketem Po-
znań sprawiło, że kibice zno-
wu spoglądali na koszykarzy 
przychylniej. Hala zapełniła 
się widzami, którzy głośno i 
energicznie wspierali swoich 
ulubieńców dopingiem. WKK 
potwierdziło swoją wątpli-
wą dyspozycję w pierwszej 
połowie, seryjnie pudłując 

z gry i rzucając do przerwy 
ledwie 25 „oczek”. W drugiej 
połowie wracali jednak stop-
niowo do meczu, „ciułając” 
punkty z linii rzutów wolnych. 

Mecz szybko zamienił się w 
thriller, prawdziwy dreszczo-
wiec, z którego długo nie 
było wiadomo, kto wyjdzie 

zwycięsko. Gdy grający z 
kontuzją Adrian Kordalski 
wyprowadził Górników na 
dwupunktowe prowadzenie 
celną „trójką”, na zegarze 
pozostało 7 sekund. To była 
szczęśliwa siódemka, ale dla 
gości, bo trafieniem z półdy-
stansu rozgrzanych wałbrzy-
skich fanów ochłodził Dominik 
Rutkowski, dla którego ten 
rzut był pierwszym (i jedynym) 
celnym w całym spotkaniu! 
W dogrywce bliżej triumfu 
byli wrocławianie, a drogę 
do kosza, w bardzo ważnych 
momentach, znajdowały rzuty 
ledwie 18-letniego Maksymi-
liana Wilczka. By utrzymać się 
przy życiu, Górnik potrzebo-

wał punktów, a te przyniosły 
postaci nieoczywiste. Za trzy 
trafiali Bartosz Majewski i 
Adrian Sobkowiak. Ten pierw-
szy do tej pory pudłował w 
Aqua-Zdroju na potęgę, a 
ten drugi nic szczególnego 
w biało-niebieskich barwach 
jeszcze nie zaprezentował. Ich 
udane próby oraz punkty po 
wejściu pod kosz Kordalskiego 
zapewniły skromne, ale waż-
ne zwycięstwo 76:74. 

W środę wreszcie można 
było złapać trochę oddechu. 
Górnik kontrolował mecz z 
AZS AGH Kraków, zwycię-
żając 86:70. Podopieczni 
Marcina Radomskiego udanie 
dzielili się piłką, notując aż 29 
asyst. Jest jednak pewien po-
wód do zmartwień. Napako-
wany jak kabanos terminarz 
„wykurzył” z hali kibiców. W 
środku tygodnia pojawiło się 
ich w Aqua-Zdroju znacznie 
mniej niż w poprzednich 
dwóch meczach. Ludzie zo-
stali w pracy albo uznali, że 
trzy mecze w półtora tygo-
dnia to za duży wydatek dla 
ich portfeli. Pomimo kilku pu-
stych miejsc, pod wrażeniem 
wałbrzyskiego klimatu na 
koszykówkę był trener gości, 
Wojciech Bychawski. To jed-
na z najbardziej charyzma-
tycznych postaci w polskim 
baskecie, człowiek niezwykle 
otwarty, bezpośredni i szcze-
ry w swoich wypowiedziach. 
Po meczu życzył Górnikowi 
awansu do ekstraklasy, bo 
– jego zdaniem – klub z tak 
bogatą historią i oddanymi 
kibicami powinien grać o 
najwyższe cele. 

Wałbrzyszanie z bilansem 
7-3 powoli dołączają do czo-
łówki Suzuki 1 Ligi, ale są 
świadomi swoich ograniczeń 
kadrowych, które oddalają 
klub od upragnionego wej-
ścia na szczyt. W kuluarach 
podobno urywają się telefony 
od agentów, a działacze Gór-
nika analizują wnikliwie każde 
proponowane nazwiska, w 
szczególności te zagranicz-
ne. W sobotę, 19 listopada 
wałbrzyszanie wybrali się 
do Lublina, na wyjazdową 
potyczkę ze Startem II. W 
tym pojedynku, zakończonym 
już po zamknięciu wydania 
WieszCo, byli faworytem, 
mającym chrapkę na piątą 
wygraną z rzędu. 

Dominik Hołda
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Powoli dobijają do czołówki
W ciągu półtora tygodnia Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych rozegrał aż 
trzy ligowe mecze przed własną publicznością. To był intensywny, pełen wyzwań 
czas. Nasi koszykarze, choć miewali w tych spotkaniach kłopoty, to odnieśli 
komplet wygranych.

 » Z WKK o wygraną łatwo nie było 

W kuluarach podobno 
urywają się telefony 
od agentów, a działa-
cze Górnika analizują 
wnikliwie każde pro-
ponowane nazwiska, 
w szczególności te 
zagraniczne
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XVII. Rodzeństwo
Nie da się ukryć, to jeden z czołowych punktów na długiej 

liście dziecięcych koszmarów, o czym informowałam już po-
średnio w poprzednich tekstach… rodzeństwo. Na naszym 
podwórku w Wałbrzychu między Kazury, Namysłowskiego, 
Sygietyńskiego i Ogińskiego nie każdy jednak je miał. Byli ludzie 
bezdzietni. Byli jedynacy. Jednak pokuszę się o uogólnienie 
– większość miała rodzeństwo. Większość była starszym lub 
młodszym rodzeństwem. I każdy na swój status rodzeństwa 
narzekał. 

Starsze musiało opiekować się młodszym, co czyniło je 
zależnym od brata lub siostry. Odpowiadało za zachowanie 
smarkacza. Ponosiło konsekwencje jego złych czynów, bo wina 
zawsze leżała po stronie starszego. 

Choroba, dlaczego najstarsi, czyli rodzice nie ponosili takich 
konsekwencji? Dobrze, wiem, pytanie retoryczne.

Młodsze z premedytacją wykorzystywało tę widoczną gołym 
okiem przewagę nad starszym. Rozrabiało, nie słuchało się, 
pokazywało język i donosiło. W stosunku do rodzeństwa nie 
obowiązywała zasada, że młodsze można przekupić słodyczami. 
Owszem, ja mogłam przekupić Władzia, ale nigdy mojego brata. 
Stasiek mógł za pomocą lizaka za 50 groszy nakłonić mego brata 
do przemilczenia sprawy palenia papierosów za krzakami, ale 
ze swoim bratem nie mógł już tego załatwić. Młodsze rodzeń-
stwo opowieść w domu o przestępczych działaniach starszych z 

reguły zaczynało tak: „Mamo, a ja nie powiem, że Ania wczoraj 
całowała się ze Zbyszkiem!”

Natomiast młodsze, nawet po wielu, wielu latach, kiedy 
było już stare, ale nadal młodsze, twierdziło, że koszmarem ich 
dzieciństwa było totalne zniewolenie. Musieli słuchać nie tylko 
rodziców, sąsiadów i ciotek, ale starszego rodzeństwa. Stąd 
też bunt przeciwko tym ostatnim był wyrazem beznadziejnej 
walki o wolność. Nie udało się, bo całe życie są młodsi, ale 
przynajmniej nie poddają się bez walki. Tak kiedyś stwierdził 
mój brat usypiając swego syna, młodszego syna. 

Ja, jak wspomniałam, wielokrotnie byłam starszą siostrą i roz-
terek młodszego brata zupełnie nie rozumiałam. Tym bardziej, że 

im byłam starsza, tym bardziej brat mi przeszkadzał. Najgorzej 
było w deszczowe jesienne lub wiosenne dni. Lub w czasie 
syberyjskiego mrozu, który czasami nawiedzał Wałbrzych.

Po powrocie ze szkoły siedzieliśmy w naszych mieszkaniach. 
Z reguły były to dwa pokoje z kuchnią, dzisiaj zwaną salonem 
z aneksem kuchennym. Pokój oczywiście dzieliliśmy z rodzeń-
stwem. 

Po lekcjach często przychodziliśmy do siebie. Ja bywałam u 
Luśki, ona u mnie. Czasami byłyśmy u Jolki na Świerczewskiego, 
a Jolka u nas. Dłuższe wyprawy do kolegów z klasy mieszka-
jących na 22 Lipca nie były możliwe. Szybko zapadał zmrok. A 
po nocach rodzice nie kazali nam chodzić. 

Grażyna Kulesza-Szypulska

Koszmary mego dzieciństwa 
czyli dawno temu na Nowym Mieście...
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 » Rodzinka w komplecie – Świnoujście 1965 rok

Krysi...
(wszelkie podobieństwa do osób i miejsc 

autentycznych są zamierzone, a odpowiada 
za nie wyobraźnia autorki)  

Pożyczki bez wychodzenia  
z domu do 15 000 zł!

Pasjonujące  
historie wspiera 

Zeskanuj kod  
i pobierz  
bezpłatną  
aplikację  
eFines


