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A, że dziś pierwszy numer w 
miesiącu, to nie mogło w nim 
zabraknąć kolejnej odsłony tak 
przez was lubianych „Koszma-
rów mego dzieciństwa”. Wie-
my z wielu maili i telefonów, 
że przygody opisywane przez 
Grażynę Kuleszę-Szypulską to 
„wypisz wymaluj” historie, 

które albo sami przeżyliście, 
albo byliście ich świadkami. W 
najgorszym wypadku znacie je 
z opowiadań starszych. No to 
jak? Zapraszamy do kolejnej 
części opowiadań, po które 
bardzo chętnie sięgacie. 

Choć jesteśmy już w 2023 
roku (cholera jak to w ogóle 

brzmi), nie zapominajcie o 
interakcji z nami. Piszcie do 
nas w różnych sprawach. 
Podsuwajcie pomysły, dzielcie 
się przemyśleniami, podsy-
łajcie kontakty do ciekawych 
ludzi lub namawiajcie nas 
do opisania interesujących 
wydarzeń. Na wiadomości jak 

zwykle czekamy pod stałym 
adresem poczty elektronicznej: 
redakcja@wieszco.pl.  

Jeśli już pogodziliście się z 
faktem, że od ponad tygodnia 
jesteście ciut starsi (tylko co z 
tego?) zachęcamy, żebyście już 
o tym zapomnieli, a najlepiej 
zrobić to zaczytując się w 

najnowszym wydaniu naszej 
gazety. Świeżutki numer w 
wersji papierowej, pierwszy 
w nowym roku, znajdzie-
cie w jednym z ponad 500 
stałych punktów kolportażu 
rozsianych na terenie całej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Możecie też ściągnąć każde 

wydanie w formacie PDF i 
czytać na swoich urządzeniach 
mobilnych. Wystarczy odwie-
dzić naszą stronę internetową 
www.wieszco.pl i jednym 
kliknięciem ściągnąć gazetę na 
smartfona lub laptopa. Oczy-
wiście wszystko bezpłatnie.     

Redakcja

W 1927 roku w obec-
nej dzielnicy Wałbrzycha, 
Podgórzu (niem. Ditters-
bach) założono orkiestrę 
bandoneonową? Bando-
neon, to rodzaj harmonii 
(często mylony z akorde-
onem) zbudowanej w 1854 
roku przez Heinricha Banda 
(stąd nazwa instrumentu), 
a rozpowszechniony przez 
Astora Piazzollę (wirtuoza 
tanga). Mieszkańcy Podgó-

rza po pracy często grywali 
na tym instrumencie dla 
własnej rozrywki. Cieszyło 
się to tak dużą popularno-
ścią, że stworzono Pierw-
szą Bandonion-Orchestr 
Waldenburg-Dittersbach. 
Początkowo zespół liczył 20 
muzyków, z czasem skład 
powiększył się i poszerzył 
o instrumenty smyczko-
we i perkusyjne. Orkiestra 
grała muzykę taneczną i 

koncertowała głównie w 
gospodzie Wilhelma För-
stera „zum Försterhause” 
(obecnie budynek nieist-
niejącego domu kultury), a 
gościnnie występowała na 
Białym Kamieniu, Starym 
Zdroju, w Szczawnie-Zdro-
ju, Mieroszowie, Jedlinie-
-Zdroju, Nowej Rudzie.

Red
Rubryka powstaje we współpracy  

z Biblioteką pod Atlantami

fakty
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No i co, że nowy rok?!  
Jak to się zwykło mówić „jesteśmy starsi o rok”. Tylko co z tego? Czy mamy na to jakiś 
wpływ? Czy możemy zatrzymać czas? Nie chcemy w tym miejscu filozofować, bo to nie 
czas i miejsce, lecz zamierzamy wszystkich pocieszyć. Macie przecież nas, a WieszCo 
nie zwalnia tempa. Wciąż chcemy was rozpieszczać nowymi artykułami.  

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 k o  u  n a s  3 6  s t r o n ! 

XXIII. Szpital
W szpitalu po raz pierwszy byłam, kiedy się urodziłam. Nic z 

tego pobytu nie pamiętam. Potem, jeśli czytaliście moje wspo-
mnienia, to pamiętacie, jako 7-letnie dziecko trafiłam na oddział 
ortopedii i chirurgii dla dorosłych. Wreszcie przyszedł czas, żeby 
wylądować w szpitalu takim normalnym, dla dzieci, z powodu 
choroby. No, takiej normalnej. A zaczęła się ona w szkole. 

Jak świat światem, Polak Polakiem, szkoła koszmarem stoi. 
Nie pamiętam czasów, kiedy szkołę chwalono. Zawsze albo 
minister był zły, albo uczniowie niedobrzy, albo nauczyciele 
skorumpowani. Pośrodku szkoły zawsze stała barykada, oddzie-
lająca uczniów od nauczycieli i zawsze toczyła się tam walka. 
Albo oni nas, albo my ich! Istny koszmar! 

W sumie jednak klasycznych przykładów na koszmarną 
szkołę nie ma... Ot, oberwało się czasami „łapę” za gadanie 
na lekcji (nauczyciel uderzał linijką lub drewnianym piórnikiem 
po wewnętrznej stronie dłoni), stało w kącie tyłem do innych 
uczniów lub wylatywało za drzwi (Najlepsza kara! Pobyt poza 
klasą nie groził odpytywaniem!). W sumie każdy nauczyciela się 
najzwyczajniej w świecie bał, bo ten mógł wszystko, a biedny 
dzieciak nic.

Do szkoły chodziło się jak do, bądźmy kulturalni, toalety, 
czyli nie chcesz, ale musisz. Kończysz 7 lat, kończysz beztro-
skie dzieciństwo, zaczynasz szkolne dzieciństwo. Nie miałeś 
obowiązków, to teraz je masz. Szkoła to nie zabawa. Szkoła to 

nie przyjemność. To nauka. Tak oto nastawieni do szkoły przez 
rzeczywistość zastaną, rozpoczynaliśmy edukację i kontynuowa-
liśmy ją przez wiele lat. 

Najtrudniej było w klasach VII – VIII. Człowiek, mimo iż młody 
i jeszcze dzieciak, już zaczynał kumać, na czym świat polega. 
Rozpoczynał, jak wcześniej romantycy, okres burzy i naporu. 
Próbował sforsować szkolną barykadę i niestety, trafiał na 
jeszcze większy mur w postaci nauczycieli, którzy za wszelką 
cenę chcieli nauczyć wszystkiego. 

I tak biolożka uważała, że nauka o roślinach nagonasiennych 
i okrytonasiennych jest najważniejsza. Dla babki od geografii 
różnice w budowie Alp i Andów były podstawą życia każdego 
ucznia. Fizyka to jedyne źródło wiedzy o świecie. Chemia – przy-

szłość narodu, a matematyka – królowa nauk. I tak moglibyśmy 
w nieskończoność. Jedynie historia i lekcje ojczystego języka 
miały sens. Dla mnie oczywiście. Inni trzęśli portkami na wieść 
o klasówie z rozbioru zdań pojedynczych i złożonych. Zupełnie 
nie wiem, dlaczego to było takie fajne...

Moją zmorą, duszącą mnie do dziś na samo wspomnienie, 
była matma. Na widok cyferek dostawałam oczopląsu. I kiedyś, 
a było to zimą w siódmej klasie, wydarzyło się...

Zostałam wezwana do tablicy w celu rozwiązania równania 
z… jedną lub dwiema niewiadomymi? Bez znaczenia. Mój 
umysł z trudem przeskakiwał przez owe „x”, „y”, „z”. Pode-
szłam, wzięłam kredę do ręki, spojrzałam na czarną magię i 
ujrzałam tęczę. 

Grażyna Kulesza-Szypulska

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

F
ot

. u
ży

cz
on

e 
(a

rc
hi

w
um

 a
ut

or
ki

) 

 » Rodzinny dom... Ogińskiego 18 w 2017 roku

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

Szukajcie 
w środku 

opowiadań
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Wybraliśmy do tego pod-
sumowania takie rzeczy, o 
których nie tylko mówiła „uli-
ca”, ale naszym zdaniem były 
ważne, bo choćby od dawna 
na nie wyczekiwano, albo 
wpływały na życie jednostek 
lub całych grup, zmieniały 
zastany porządek, ale też bul-
wersowały, śmieszyły, a nawet 
skłaniały do refleksji.   

Od początku zeszłego roku 
zaczęła obowiązywać nowe-
lizacja ustawy „Prawo o ruchu 
drogowym”. Nowe mandaty 
zabolały kierowców i to bar-
dzo. Wzrosły kary m.in. za 
przekroczenie prędkości, za 
nieustąpienie na pasach pierw-
szeństwa pieszemu, za jazdę 
po alkoholu i narkotykach. 
Popełnione wykroczenia w 
warunkach recydywy zaczęły 
być „wyceniane” jeszcze su-
rowiej. I bardzo dobrze, choć 
niektórzy podnieśli larum. Nie-
ważne, czy ktoś jest znanym 
aktorem i wypił lampkę wina, 
czy sławną piosenkarką, jeśli 
jechał po alkoholu, powinien 
ponieść karę jak każdy inny 
zjadacz chleba. Nie ma świę-
tych krów. Tyle i tylko tyle. 
To wyświechtany pogląd jak 
spodnie Charlie Chaplina w  
filmie „Brzdąc”, ale tak uwa-

żamy i basta. Albo jeśli pirat 
drogowy gnał w terenie zabu-
dowanym „setką”, musi po-
nieść karę. Jak dawny premier 
Donald Tusk, czy były marsza-
łek Sejmu Grzegorz Schetyna.    

O tym musimy wspomnieć. 
W pewien zimowy dzień nie-
mal rok temu, gdy kończyliśmy 
pracę nad kolejnym wydaniem 
naszej gazety, wydarzyło się 
coś, co nigdy nie powinno 
się zdarzyć. Szaleniec Putin 
rozpętał piekło, wydając rozkaz 
bandyckiego ataku na Ukrainę. 
Znaleźliśmy się w całkowicie 
innej rzeczywistości. Szok i 
niedowierzanie, to najdelikat-
niejsze określenia na to, co 
zobaczyliśmy i usłyszeliśmy w 
przekazach z Ukrainy. Dumni 
byliśmy z postawy rodaków, 
którzy ruszyli na pomoc są-

siadom, zbierając pieniądze 
i dary, zresztą wielu robi to 
nadal. Tymczasem mija rok od 
tamtych wydarzeń. Nie wiemy 
jak wy, ale my mamy wrażenie, 
że wojna za naszą wschod-
nią granicą prawie wszystkim 
spowszedniała. Otrzeźwienie 
nastąpiło, gdy na terenie Polski 
spadła zabłąkana rakieta i zgi-
nęło dwóch rodaków. A dziś… 
Dziś na froncie dalej trwają 
zaciekłe walki, a decydenci na 
Zachodzie z wielkim niepoko-
jem spoglądają przez okno, 
żeby jakiś zagubiony ruski 
pocisk nie spadł na terytorium 
NATO, bo coś wtedy trzeba 
będzie zrobić...

Takie wieści zawsze miło 
jest przekazywać. Otóż tuż 
przed Wielkanocą w naszym 
regionie (nie podano do-

kładnego miejsca) dokonano 
niesamowitego znaleziska. 
Odkryto średniowieczne mo-
nety. Żeby być precyzyjnym, 
musimy wspomnieć, że na 
trop skarbu natrafił... piesek 
o imieniu Kajtek, który go po 
prostu odkopał. Znalezione 
przedmioty to średniowiecz-
ne brakteaty, które odkryto 
w zniszczonym glinianym 
garnku. Wstępne oględziny 
potwierdziły, że są to monety 
datowane na pierwszą poło-
wę XIII wieku. I pomyśleć, że 

gdyby nie Kajtek, ten skarb 
wciąż byłby pod ziemią. Może 
piesek spróbuje odkopać też 
„złoty pociąg”? 

Nasz region wieżami wido-
kowymi stoi, a te powstają 
jak prawdziwki po deszczu. 
Do niedawna nie było żadnej 
platformy widokowej wznie-
sionej na jakimś wzgórzu 
ponad koronę drzew, a teraz 
stoi ich kilka. Także w Szczaw-
nie-Zdroju. Żeby podziwiać 
rozległą panoramę Sudetów, 
nie trzeba organizować gór-
skich wędrówek. Mało tego. 
Nie trzeba nawet opuszczać 
Szczawna. Wystarczy pół-
godzinny spacer, żeby spod 
Pijalni Wód Mineralnych, z 
tzw. pijałką w dłoni, znaleźć 
się na Wzgórzu Gedymina i 
zachwycić się pięknymi wido-
kami. Można? Można! 

Zajęliśmy się z pozoru te-
matem błahym. Ot, czytelnicy 
zwrócili się do nas z prośbą, 
byśmy znaleźli odpowiedź 
na pytanie, dlaczego zaraz 
po skoszeniu, trawa nie jest 
wywożona z terenów zielo-
nych w Wałbrzychu, głównie 
z osiedla Podzamcze. Tylko 
zalega przez wiele dni, schnie 
i „kisi się” na przemian, a do 
tego śmierdzi niemiłosiernie. 
Im dłużej trwało wyjaśnianie, 
tym częściej łapaliśmy się za 
głowę, aż w końcu zdębieli-
śmy. Było też trochę przy tym 
śmiechu. Z wyjaśnień, którymi 
uraczyli nas urzędnicy. I wiecie 
co? Nie wiemy, czy to nasza 
zasługa, ale kilkanaście dni 
po ukazaniu się artykułu trawę 
zaczęto wywozić. 

Świdnica zaczęła błyszczeć 
w regionie. Z powodu pewnej 
inwestycji. Długo kazała na 
siebie czekać, a świdniczanie 
z zazdrością spoglądali w 
kierunku Strzegomia, Świebo-
dzic, Jawora. W minione wa-
kacje to się zmieniło! Chodzi 
o basen letni z prawdziwego 

zdarzenia. Miasto doczekało 
się swojej rekreacyjnej perełki 
za kilkadziesiąt milionów zło-
tych, która niemal z miejsca 
stała się hitem. Choć to z 
pozoru nie taka znów ważna 
inwestycja, po tłumach plu-
skających się latem w niecce, 
dochodzimy do wniosku, że 
jednak bardzo istotna. Super, 
że budowę skończono szybciej 
niż planowano, a to wcale nie 
takie powszechne.   

Wreszcie pojawiła się i ona. 
Z ponadrocznym opóźnieniem 
i nie do końca taka, jaką so-
bie wszyscy wymarzyli, ale 
została otwarta. Obwodnica 
Wałbrzycha. A i byśmy pomi-
nęli jeden szczegół. Mowa o 
zapominalskim projektancie, 
któremu z głowy wyleciało 
wpisanie do dokumentów 
montażu siatek uniemożliwia-
jących zwierzętom włażenie 
na „Europejkę”. Przez co kilka 
dzików, saren i lisów zginęło 
już pod kołami aut. 

Mieliśmy też ubaw po pachy 
z afery, która wybuchła po 
wybraniu księżnej Daisy na pa-
tronkę jednej ze szkół w Wał-
brzychu. Nie dowierzaliśmy, 
że ktoś mógł być zszokowany 
i zbulwersowany tym, że w 
głosowaniu nie wygrał Jan Pa-
weł II. Krytykowanie demokra-
tycznych wyborów było próbą 
narzucenia jedynie słusznej 
wizji świata. Najbardziej żenu-
jące było odbieranie dzieciom 
i tym wszystkim głosującym na 
Daisy prawa do demokracji, 
właściwie u jej podstaw.

I tak oto minął nam rok. 
Tomasz Piasecki
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Tak to było
Robimy to tylko po to, żeby przypomnieć wam naszym zdaniem 
istotne wydarzenia z minionego roku. Wiemy, że wielu lubi wszelkie 
podsumowania i rankingi typu „naj…”. W tym miejscu tego jednak 
nie znajdziecie, ponieważ nie chcemy, żeby to było kalendarium lub 
chronologiczny zestaw najistotniejszych wydarzeń, ale po prostu 
nasza subiektywna ocena minionych 12 miesięcy w regionie. 
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I pomyśleć, że gdyby 
nie Kajtek, ten skarb 
wciąż byłby pod zie-
mią, dlatego może pie-
sek spróbuje odkopać 
też „złoty pociąg”

 » Kolejny rok za nami. WieszCo było w tym czasie z wami
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Tym sposobem pewnie już domy-
ślacie się, o czym będzie pierwszy 
nasz felieton w tym roku. Bingo! 
Dobrze kombinujecie, będzie m.in. 
o Sylwestrze Marzeń z Dwójką. Nim 
odbyła się flagowa impreza TVP, my-
śleliśmy, że absolutnie nic nie jest w 
stanie przebić kilku innych hitowych 
głupot, którymi „usłany” był 2022 
rok. Tymczasem telewizja publiczna 
nie zawiodła, oj nie. Weszła z przy-
tupem… co tam z przytupem, ona 
weszła z drzwiami i futryną do pokoju 
z napisem ŻENADA ROKU.  

Zaraz, zaraz, ale miało też być o in-
nych bzdetach. Edyta Górniak oświad-
czyła, że jest na ziemi od 4000 lat. 
Czyli prawdopodobnie konkurowała 
z Kleopatrą o miano najpiękniejszej z 
pięknych i starała się o względy Marka 
Antoniusza. Równie dobrze mogła 

towarzyszyć Jezusowi w Kanie Gali-
lejskiej, gdy ten przemieniał wodę w 
wino. A tak w ogóle to zastanawiamy 
się, kim była w innych wcieleniach, że 
dziś jest tak cudowną istotą? „Edzia” 
znalazła w ubiegłym roku godną 
konkurentkę. Barbarę Kurdej-Szatan, 
która najpierw z błotem zmieszała po-
graniczników – tych samych, którzy nie 
chcieli wpuścić do kraju nielegalnych 
migrantów – a potem sąd umorzył 
sprawę aktorki oskarżonej o zniewa-
żenie funkcjonariuszy. Wydaje się, że 
od teraz bez większych oporów można 
mordercami nazywać policjantów, 
żołnierzy i strażników granicznych. 
Co najwyżej mogą wam naskoczyć. 
Wolne sądy was wybronią.  

Albo weźmy taką Francję i Wielką 
Brytanię, które pod koniec ubiegłego 
roku zaczęły domagać się negatyw-

nych testów na Covid-19 od przyla-
tujących z Chin. To samo wcześniej 
ogłosiła Hiszpania oraz Włochy i 
Japonia. A Polska? Nasz rząd stwier-
dził, że na razie nie ma potrzeby 
podejmować podobnych kroków. 
Najwyżej za chwilę zamknie się lasy, 
ogłosi lockdown, a dzieci wyśle na 
zdalną naukę. Wtedy Przemysław 
Czarnek będzie mógł spełnić swoją 
obietnicę i zwolnić 100 tys. nauczy-
cieli, o czym chlapnął w jednym z 
wywiadów. Jak to się ma do informa-
cji, że w szkołach są wakaty, a jeden 
nauczyciel liczony jest za dwóch albo 
za trzech? Przecież ten gość by sobie 
nie poradził z prowadzeniem kiosku 
w Strudze, a co dopiero mówić o 
szefowaniu oświacie. Jak będzie 
lockdown i gospodarka wyhamuje, 
to nawet sprzedaż części udziałów 

w Lotosie Saudyjczykom nie wyda 
się aż tak bardzo szkodliwa. Kto w 
ogóle powiedział, że ta transakcja 
stoi w sprzeczności z wieloletnią 
narracją PiS mówiącą o ochronie 
polskiego majątku? Gdy firmy zaczną 
padać jedna po drugiej, pozostanie 
– wykonując samurajskie posunięcie 
niczym komendant główny policji – 
otworzyć prezent. Tylko skąd wziąć 
tyle granatników?! 

Dobrnęliśmy do clou sprawy. Z 
czym byście nie zestawili Sylwestra 
Marzeń z Dwójką, porównanie za-
wsze wypadnie na niekorzyść imprezy 
TVP. To tak jakbyście postawili obok 
siebie Dalajlamę XIV i Ala Capone lub 
przekonywali, że lepszym miejscem 
do życia od Key West na Florydzie 
jest taki na przykład Mieroszów. 
Absurdalne to co prawda, ale… 

STOP. Dość tego! Mówimy o czymś, 
co naprawdę się wydarzyło. Choć do 
niedawna myśleliśmy, że jest kilka 
rzeczy, które są raczej mało praw-
dopodobne lub wręcz niemożliwe. 
Tymczasem jeszcze chwila i staną się 
faktem lub już się stały. Jak emisja 
banknotów w Argentynie, na któ-
rych znajdzie się Leo Messi, tęczowe 
opaski w najlepszym czasie ante-
nowym TVP i obwołanie Jarosława 
Kaczyńskiego pierwszym świeckim 
patronem Polski obok św. biskupów 
Wojciecha i Stanisława oraz Maryi 
Panny. Przyznajemy, z tym ostatnim 
trochę odlecieliśmy, ale rozumiecie 
nasz tok rozumowania?! 

No więc podczas sylwestrowej 
imprezy w Zakopanem członkowie 
zespołu Black Eyed Peas wystąpili 
z tęczowymi opaskami i płomienną 
przemową, okazując swoje poparcie 
dla środowisk LGBT. No i co? I nic, 
tylko wydaje się, że takie wydarzenia 
jak sylwester powinny być wolne 
od ideologicznych manifestów. Nie 
mamy zwyczaju zaglądać komukol-
wiek pod kołdrę i cenimy tych szanu-
jących inność. Prowadzący jednak już 
po wszystkim coś tam tłumaczył, że 
wszystko odbyło się tak jak zostało 
umówione, włącznie z każdym ele-
mentem stroju. Nieważne jak było, 
mamy wrażenie, że u ludzi z TVP coś 
poszło nie tak w dzieciństwie, że dziś 
wywołują pewien dysonans. Może 
gdy chodzili do podstawówki, wypili 
mleko z kożuchem i traumę mają do 
dzisiaj. Albo premierowe odcinki pro-
gramu Tik-Tak im się nie spodobały i 
do dziś są krytycznie nastawieni do 
wszystkiego co trochę inne.   

Powiecie, kto sieje wiatr, ten zbie-
ra burzę, ale przyznacie też, że 
nadmierne epatowanie tęczowymi 
kolorami staje się powoli irytujące. 
Tak jak postawa Brytyjki Melanie C., 
która pierwotnie miała być gwiazdą 
Sylwestra Marzeń z Dwójką. Byłej 
wokalistce zespołu Spice Girls nie 
spodobało się jednak to, że wystąpi 
w telewizji nielubiącej barw tęczy. 
Nie przeszkadzało jej za to kilka lat 
temu zaśpiewać w Dubaju, czyli w 
miejscu, w którym za akty homo-
seksualne można być skróconym o 
głowę i w Rosji, kraju, który dopuścił 
się aneksji Krymu. Dla porządku 
dodajmy, że Black Eyed Peas zagrali 
w tym roku np. w Katarze podczas 
MŚ. Tam o tęczowych opaskach już 
zapomnieli.   

Tomasz Piasecki

Opaski jak marzenie 
Jeśli największą wpadką, która wam się przytrafiła w minionym roku, było wypi-
cie Coca-Coli bez cukru, pójście spać w Sylwestra przed północą lub obejrzenie 
programu „40 kontra 20”, to… nie musicie się niczym przejmować. Są tacy, którzy 
mają na koncie większe głupstwa. I żeby ukrócić wszelkie spekulacje. Wszystko, 
co tu za chwilę przeczytacie, było omówione na najwyższym poziomie, włącznie z 
każdym elementem stroju, ups… z każdą częścią zdania oczywiście.    
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- Koszty utrzymania naszych instytucji 
drastycznie rosną. Dla przykładu za gaz 
w Aqua-Zdroju w listopadzie 2021 roku 
zapłaciliśmy 58 tys. zł netto. Rachunek 
za listopad 2022 roku to ponad 223 tys. 

zł netto – informuje prezydent Wałbrzy-
cha Roman Szełemej.

Jak mówią nasi samorządowcy, Aqua-
-Zdrój nie jest odosobnioną instytucją w 
tym względzie, bowiem wzrosły koszty 

utrzymania wszystkich obiektów podlega-
jących gminie (instytucje kultury, biblioteki, 
domy seniora, szkoły, itd.)

Tymczasem w związku z moderni-
zacją parku wodnego i saunarium w 
kompleksie Aqua-Zdrój, do 15 stycznia 
obiekty te będą niedostępne dla klientów. 
Przeprowadzenie prac modernizacyjnych 
przyczyni się do podniesienia jakości 
świadczonych usług i obniżenia bieżących 
kosztów eksploatacyjnych obiektu.

SCB

Inflacja pomnaża koszty
Szalejąca inflacja i stale rosnące ceny odbijają się nieste-
ty na finansach samorządów. Instytucje podległe gminom 
dużo więcej płacą za gaz, prąd i ogrzewanie. 
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Zmianą najbardziej widoczną 
jest funkcjonowanie linii EX, która 
cieszy się sporą popularnością i jest 
zewsząd chwalona, bo pozwala w 
kilka minut dostać się z Podzamcza 
do Śródmieścia. Nie jest to jednak 
jedyna zmiana. 

- Patrzymy też, jak działają pozo-
stałe linie. Firma zewnętrzna na bie-
żąco analizuje przepływy pasażerów 
i wychodzi na to, że EX przejmuje lu-
dzi z innych kursujących autobusów 
i dlatego dokonaliśmy już pewnych 
korekt – mówi prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej. 

Ważną zmianą, która już się do-
konała, jest wprowadzenie nowych 
połączeń na linii Wałbrzych-Bogu-
szów-Gorce. Teraz tę trasę będą 
pokonywać również tzw. autobusy 
przegubowe, bowiem właśnie 

mieszkańcy Boguszowa-Gorc w 
coraz większym stopniu decydują 
się korzystać z tego połączenia i 
z tej komunikacji, co powoduje, 
że te autobusy są wypełnione w 
ogromnym stopniu i stąd proś-
ba samorządu Boguszowa, by 
zwiększyć rozmiary autobusów 
kursujących na tej trasie, do czego 
gmina Wałbrzych się przychyliła.  

Dlatego też przewoźnik ŚKA, spro-
wadził kolejne 4 nowoczesne auto-
busy marki mercedes.

Kolejna zmiana dotycząca funk-
cjonowania komunikacji miejskiej 
polega na rozwoju połączeń na trasie 
Dworzec Wałbrzych Szczawienko-
-Podzamcze-Piaskowa Góra. - Nowa 
linia zajęła miejsce „jedynki”, która 
nie spełniła naszych oczekiwań. 
Dlatego wprowadziliśmy linię nr 19, 
która jeździ nie tylko na Podzamcze 
i dworzec Szczawienko, ale również 
dużą pętlą przez Piaskową Górę, 
Podzamcze na dworzec kolejowy – 
dodaje Roman Szełemej. 

Na tym nie koniec zmian. Uru-
chomione zostaną już wkrótce dwie 
kolejne całkiem nowe linie. To będzie 
duże wyzwanie, bo autobusy będą 
kursować po trudnym terenie, wą-
skich i stromych ulicach na Nowym 
Mieście i Podgórzu.

SCB

fakty / REkLaMa

Komunikacja  
po nowemu
Po wybudowaniu obwodnicy Wałbrzycha zmieniło się 
m.in. funkcjonowanie komunikacji miejskiej w naszym 
mieście. Jest kilka rzeczy, o których musicie wiedzieć. 

Autobusy będą kursować 
po trudnym terenie, wą-
skich i stromych ulicach 
na Nowym Mieście i Pod-
górzu
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całkiem nowe linie autobusowe

R
E

K
LA

M
A



WIESZ CO | NR 1/10.1.2023 r. 7

Nie mamy dobrych informa-
cji, niestety. O podwyżkach cen 
gazu, prądu, paliwa słyszymy 
ciągle od kilku już miesięcy. 
Ceny żywności poszybowały 
w górę. Niestety na naszym 
lokalnym podwórku również 
nie jest łatwo. Czekają nas 
podwyżki cen wywozu śmieci, 
podwyżki w strefie płatne-
go parkowania, podwyżki w 
miejskich żłobkach, ale w górę 
pójdą również stawki podatku 
od nieruchomości. 

Zacznijmy od śmieci. Zna-
czący wzrost kosztów spowo-
dował konieczność zmiany 
stawki opłaty za odbiór od-
padów. Od 1 stycznia 2023 
roku mieszkańcy Świdnicy 
za odbiór odpadów zapłacą 
miesięcznie 35 zł zamiast 
dotychczasowych 29 zł. Jeżeli 
właściciel nieruchomości nie 
wypełni obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w 

sposób selektywny, to za-
płaci trzykrotną wysokość 
stawki, tj. 105 zł miesięcznie 
(dotychczas była to kwota 87 
zł). Konieczność podwyższe-
nia stawki wymusił wzrost 
kosztów obsługi systemu go-
spodarki odpadami komunal-
nymi na terenie miasta. Radni 
miejscy podjęli więc uchwałę 
o zmianie stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na ostatniej 
sesji rady miasta. Wpływ na 
podwyżki ma także opłata 
środowiskowa, ustalana w 
drodze rozporządzenia przez 
ministra środowiska. W 2017 
roku wynosiła ona 120 zł/
Mg, w 2018 – 140 zł/Mg, w 
2019 – 170 zł/Mg, w 2020 
roku aż 270 zł/Mg, w 2021 
roku – 301,84 zł/Mg, a w tym 
roku to już 312,10 zł/Mg.

Pora na podatek od nie-
ruchomości. Obowiązujące 

stawki to: od gruntów zwią-
zanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 1,10 zł od 1 m. 
kw. powierzchni (wzrost o 
0,07 zł w stosunku do 2022 
roku). Od budynków lub ich 
części: mieszkalnych – 0,95 
zł od 1 m. kw. powierzchni 
użytkowej (wzrost o 0,06 zł 
w stosunku do minionych 
12 miesięcy), związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz budynków 
mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 27,26 
zł od 1 m. kw. powierzchni 
użytkowej (wzrost o 1,52 zł 
w stosunku do zeszłego roku). 
Można to sobie spokojnie ob-
liczyć. Dla mieszkańca Świdni-
cy, który posiada mieszkanie 
o powierzchni np. 67,60 m. 

kw. to wzrost opłaty rocznie 
o około 6,38 zł. Z kolei dla 
przedsiębiorcy mającego np. 
sklep o powierzchni około 
91,60 m. kw. roczna podwyż-
ka wyniesie 155,94 zł. 

Złe informacje dla rodzi-
ców dzieci uczęszczających 
do miejskich żłobków. Bę-
dzie drożej... Jak argumentuje 
świdnicki magistrat, wszystko 
przez znaczny wzrost cen i 
wzrost minimalnego wyna-
grodzenia za pracę. Do tej 
pory opłata za pobyt dziecka 
w żłobku przez 10 godzin 
dziennie wynosiła dla rodzi-
ca 331 zł miesięcznie. Teraz 

wzrośnie do 524 zł, a w lipcu 
będzie to już 540 zł. Nie doty-
czy to opłaty za wyżywienie, 
która wynosi obecnie 10 zł 
za dzień. 

Co tam słychać w strefie 
płatnego parkowania? Szczę-
śliwie, wysokość opłat jed-
norazowych w parkomatach, 
jak i wysokość opłat abona-
mentowych nie ulegają zmia-
nie. Wzrasta wysokość opłaty 
dodatkowej za przekroczenie 
czasu parkowania do 7 dni od 
dnia wystawienia wezwania 
o obowiązku zapłaty opłaty 
dodatkowej – 50 zł (dotych-
czas 30 zł), a po 7 dniach od 
dnia wystawienia wezwania o 
obowiązku zapłaty opłaty do-
datkowej 150 zł (dotychczas 
100 zł). A za nieuiszczenie 
opłaty za parkowanie zapła-
cić przyjdzie „gapie” nie 50, 
a 70 zł. 

KaRNie ma rady, będzie drożej 
W nowy rok z podwyżkami... I tak ten obecny, 
2023, nie będzie dla świdniczan łatwy. Przyjrze-
liśmy się, z jakimi podwyżkami przyjdzie się bo-
rykać osobom mieszkającym w stolicy powiatu 
świdnickiego. 

fakty

Dentobus swój „rajd” po 
mieście rozpocznie od Szkoły 
Podstawowej nr 1, będzie to 

10 stycznia. 11 stycznia zawita 
do Szkoły Podstawowej nr 315, 
pięć dni później będzie już w 

Miejskim Przedszkolu nr 3. 17 
stycznia to dzień dla Szkoły 
Podstawowej nr 105, następny 
dzień to już czas „szóstki”. 19 
stycznia dentobus zaparkuje na  
terenie Przedszkola Miejskiego 
nr 15, dzień później zaś miejskiej 
„czternastki” i „szesnastki”. 23 
stycznia dotrze do Przedszkola 
Miejskiego nr 6, a 24 stycznia 
do Przedszkola Miejskiego nr 
4. Swój objazd po mieście za-

kończy w Szkole Podstawowej 
nr 2, będzie tam od 25 do 27 
stycznia. 

Dentobus zaparkuje przed pla-
cówkami oświatowymi. Wizyta 
będzie bezpłatna, bezpieczna i 
atrakcyjnie przeprowadzana dla 
dzieci. Jednak, aby mogła być 
możliwa, rodzice lub opieku-
nowie prawni muszą wcześniej 
wyrazić na nią zgodę.

KaR

Dentobus zaprasza 
Jeszcze w tym miesiącu do Świdnicy zawita 
dentobus. Z bezpłatnego badania stanu uzę-
bienia i dziąseł będą mogły skorzystać dzieci 
uczęszczające do publicznych przedszkoli i 
szkół podstawowych. 
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Wzrost kosztów obsłu-
gi systemu gospodarki 
odpadami komunalny-
mi, to wyższe opłaty 
za wywóz śmieci 
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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

Dolny Śląsk przez całe 
dekady i stulecia odgrywał 
rolę jednego z wiodących w 
Europie ośrodków przemysło-
wych. Dzięki takim wizjone-

rom jak hrabia Reden, radca 
Kaselowsky czy fabrykant 
Krister, udało się w regio-
nie wdrożyć wiele nowych, 
a niekiedy pionierskich na 

skalę światową, rozwiązań 
technicznych. Nie inaczej 
jest w przypadku Muzeum 
w Jaworzynie Śląskiej, które 
otrzymało właśnie ogromny 

zastrzyk finansowy. Co się 
zmieni? Planowana rewitali-
zacja obejmie trzy unikatowe 
obiekty: zabytkową lokomo-
tywownię, wieżę ciśnień oraz 

wagonownię. Dodatkowo 
odbudowana zostanie zapad-
nia kolejowa. 

Jest pierwszy sukces. Wieża 
ciśnień jest już jak nowa. To 
charakterystyczny obiekt w 
centrum miasta. Co ją czeka 
teraz? W przyszłości będzie 
można zaadaptować ją np. 
na punkt widokowy, co wy-
daje się być najrozsądniejszym 
rozwiązaniem. Co dalej? Ko-
lejnym etapem będzie rewi-
talizacja dawnego budynku 
administracji wagonowni z 
charakterystycznymi wieżycz-
kami. - Budynek przez najbliż-
sze miesiące przejdzie remont 
i planowane jest w nim utwo-
rzenie Centrum Obsługi Tury-
sty. W sąsiedztwie znajduje 
się jeszcze jedna zabytkowa 
parowozownia, która jest 
własnością Służby Drogo-
wej Powiatu Świdnickiego, w 
której otoczeniu planowane 
jest zagospodarowanie małą 
architekturą, oświetleniem 
oraz ustawieniem pomnika 
historii parowozu na obrot-
nicy – informuje Katarzyna 
Szczerbińska-Tercjak, dyrektor 
Muzeum Kolejnictwa w Jawo-
rzynie Śląskiej. 

Warto przy tej okazji przy-
pomnieć, z jakim miejscem 
mamy do czynienia. Zbiory w 
Jaworzynie to ponad 140 po-

jazdów kolejowych od 1880 
roku do lat 70. XX wieku. 
Zwiedzanie muzeum odbywa 
się między innymi przez prze-
jazdy zabytkowym pociągiem 
po tzw. „trasie parowozowej”. 
Od 2015 roku w oparciu o 
wyremontowany własnymi 
siłami parowóz, Tkt48-18 oraz 
zabytkowe wagony z lat 20. 
XX wieku. Muzeum prowadzi 
regularne przejazdy dla tury-
stów do różnych atrakcyjnych 
miejsc na Dolnym Śląsku. 

- Realizowany projekt ma 
zachęcić turystów do po-
znawania regionu dawnego 
przemysłowego pogranicza, 
w tym na Dolnym Śląsku oraz 
zwiększyć atrakcyjność re-
gionu i utrwalać wiedzę na 
temat materialnego dziedzic-
twa wyjątkowych obiektów 
poprzemysłowych po polskiej 
i czeskiej stronie – mówi Ka-
tarzyna Szczerbińska-Tercjak. I 
w to wierzymy! 

KaR

fakty / REkLaMa

Wieża jak z obrazka 
Trwa rewitalizacja zabytkowych budynków kolejowych w Ja-
worzynie Śląskiej. Zakończył się właśnie pierwszy etap projek-
tu „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje 
dla zwiedzających”.

W przyszłości wieże 
będzie można za-
adaptować na przy-
kład na punkt wido-
kowy, co wydaje się 
być najrozsądniej-
szym rozwiązaniem
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A było ich w minionym roku 
wiele. Trudno zdecydować się 
na te kilka wycinków, ale dobra, 
skoro słowo się rzekło, spróbu-
jemy wrócić do tych najbardziej 
frapujących bohaterów wywiadów, 
którzy zachwycili nie tylko nas, ale 
przede wszystkim czytelników. 

Jak Patrycja Obarewicz, ikono-
pisarka, której prace można było 
przed rokiem oglądać w jedlińskim 
kościele. Ikona to świat, który two-
rzę świadomie i z poczuciem misji. 
Robiąc ikonę dotykam sacrum. 
Praca nad nią to moje katharsis. 
Po prostu tworzę drzwi – mówiła 
w rozmowie z nami ta fascynu-
jąca dziewczyna. Pochodzący 
z Wałbrzycha, a mieszkający w 
Kamiennej Górze Paweł Spyt w 
zachwycający sposób opowiadał 
o swojej pasji, którą jest bieganie. 
A, że zdobył Koronę Maratonów 
Ziemi, to po prostu musieliśmy 
zaprosić go na nasze łamy. W 
Wenezueli sklepy są niemal puste, 
brak w nich produktów, co chwila 
byłem ostrzegany przez miejsco-
wych, bym schował telefon, bo 
mogą podjechać na motorze zło-
dzieje z bronią w ręku. W każdym 
oknie są kraty, nawet w budynkach 
dziesięciopiętrowych. Miesięczne 
wynagrodzenie Wenezuelczyka to... 
10 zł. Gdy wymieniłem 600 euro na 
miejscową walutę, to przynieśli mi 
je cinkciarze w reklamówce – tyle 
było tych banknotów – przypomi-
nał biegacz. Po tym, o czym i jak 
mówiła Agnieszka Dobkiewicz, 
dziennikarka, reportażystka i au-

torka  „Dziewczyn z Gross-Rosen” 
zaszkliły nam się oczy: Cierpienie 
miało kobiecą twarz. Choć stoję na 
stanowisku, że kobiece cierpienie 
wyrażało się w czymś innym niż u 
mężczyzn. Na przykład moje boha-
terki zastanawiają się nad tym, czy 
nie pozbawiono ich możliwości po-
siadania dzieci. Właściwie drżą na 
samą myśl o tym. Chyba nie trzeba 
niczego więcej dodawać. Cały wy-
wiad był niezwykle przejmujący, a 
w trakcie jego spisywania długimi 
momentami ślepo wpatrywaliśmy 
się w okno, nie mogąc zebrać 
myśli.  

Fascynującym rozmówcą okazał 
się Krzysztof Kobusiński, licen-
cjonowany pilot samolotów ultra-
lekkich. Bardziej boję się jadąc 
samochodem niż lecąc samolotem. 
Tak jak w aucie, tak i w samolocie, 
jeżeli nie przestrzega się podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa, 
lekceważy się je, to nietrudno 
o wypadek – nic tylko wypada 
przyznać mu rację. Równie cie-
kawie było, gdy rozmawialiśmy 
o wielkanocnych zwyczajach z 
prawdziwym góralem z okolic 
Łącka, Jarosławem „Harnasiem” 
Janikiem. Którego rodzina po 
wojnie przyjechała za chlebem 
do Borówna (gm. Czarny Bór), 
gdzie urodził się nasz rozmówca, 
założył rodzinę, a także góralską 
kapelę „Janicki” i stara się kulty-
wować dawne tradycje. Ja nigdy 
nie obmywałem się o świcie w 
Wielki Piątek w potoku, ale starsi 
górale owszem robili to co roku. 

Pamiętam za to dokładnie, jaką 
formułę wypowiadali wtedy nad 
potokiem: Ty wodzicko cysta od 
Jezusa Chrysta, Uobmyłaś brzyski, 
korzenie, Uobmyj i mnie grzysne 
stworzenie – snuł opowieść na 
łamach WieszCo Jarosław „Har-
naś” Janik. Wiele śmiechu było w 
trakcie rozmowy z przewodnikiem 
Andrzejem Partyką, który na tikto-
kowym kanale Starej Kopalni robi 
prawdziwą furorę występując w 
krótkich filmach promocyjnych. 
Ludzie w sieci potrzebują czegoś 
mniej poważnego. Nie chcą już 
martyrologii. To, co oglądają na 
migawkach, ma być pokazane z 
uśmiechem i jak to się mówi „z 
jajem”. Praca w kopalni była 
ciężka, moje i kolegów doświad-
czenia też były trudne, zdarzały 
się tragedie ze śmiercią włącznie, 
jednak staram się pokazywać Starą 
Kopalnię w dostępny dla turystów 
sposób. Czasem z przymrużeniem 
oka – czapki z głów dla tego pana.  

Tomasz Połeć, wspinacz sporto-
wy z Wałbrzycha, który przeszedł 
około tysiąca dróg w skałach, w 
niesamowicie plastyczny sposób 
opowiadał o swoim hobby. Mó-
wił w taki sposób o rzeczach dla 
nas momentami abstrakcyjnych, 
że wbici w fotel słuchaliśmy i 
słuchaliśmy z rozdziawioną gębą, 
myśląc sobie tylko, żeby nigdy 
nie kończył. Są dwa typy wspi-
naczy. Jedni to ci niepotrafiący 
porozumieć się z innymi ludźmi, 
którzy nie podzielają ich pasji. To 
są najczęściej mężczyźni, mający 

około „czterdziestki” i samotni. 
Drugi typ, do którego ja się zali-
czam, to ci, którzy mają rodziny, 
a nawet zarazili tą pasją naj-
bliższych i jakoś udaje im się nie 
zwariować i wszystko pogodzić 
– prawda, że diagnoza w punkt. 
Niespotykaną rozmowę udało 
nam się zrobić z naszą rysownicz-
ką, Katarzyną Zalepą. Wiecie jak 
to jest, trudno gada się o pracy – 
która jest jednocześnie także pasją 
– z osobą, z którą współpracuje 
się na co dzień. To wy nas jednak 
namówiliście, żeby porozmawiać 
z satyryczką. I wyszła z tego 
petarda, oto jej fragment: Nie 
ma nic gorszego, jak usłyszeć od 
kogoś oglądającego rysunek o co 
w nim chodzi? I właśnie po to, 
dla zrozumiałości, stereotypy są 
wręcz niezbędne. Staruszek na 
rysunku musi mieć laskę, żeby 
być prawdziwym staruszkiem. A 
taki na przykład Chińczyk musi 
mieć charakterystyczny, trójkątny 
kapelusz. Każdy Chińczyk musi, 
nieważne co on tam na rysunku 
robi, może samolotem lecieć, nie-
ważne, kapelusz musi być.

O ważnych tematach można, 
a nawet trzeba rozmawiać swo-
bodnie i z dystansem. Tak jak z 
Magdaleną Tumasz i Joanną Dele-
giewicz, założycielkami pierwszej 
w Wałbrzychu grupy wsparcia dla 
osób chorujących przewlekle i 
onkologicznie „Dobrostan”. Każda 
choroba przewlekła dotyka wszyst-
kich domowników, faktycznie moż-
na wspierać proces zdrowienia 

i można w nim przeszkadzać. 
Wsparcie odbywa się na wielu 
poziomach, można towarzyszyć w 
wizytach lekarskich, robić herbatę 
i milczeć. Można wyjść z psem, 
zrobić zakupy, czy zabrać kogoś do 
kina. Niestety można też wywierać 
niezdrową presję, że „wszystko 
będzie dobrze” albo że „tym się 
nie przejmuj”… O tym, jak można 
być zakochanym w tym, co się robi 
usłyszeliśmy od Anny Puchały, 
która zajęła 3 i 4 miejsce w zawo-
dach sylwetkowych bikini fitness 
federacji WPF. Fit to całe moje 
życie. To właśnie dzięki byciu fit 
moje życie zmieniło się na lepsze. 
Stałam się dzięki temu zdrowszym i 
mądrzejszym człowiekiem, a moim 
celem jest pomagać innym oraz 
ich uświadamiać – czyż to nie jest 
fascynujące wyznanie? O wydaniu 
płyty „Chóralnie”, trudnościach, 
ale także wyzwaniach, jakie stały 
przed ekipą oraz radości z wy-
puszczenia krążka rozmawialiśmy 
z Marleną Janik, instruktorką 
wokalną Zespołu Pieśni i Tańca 
Wałbrzych. Zauważam nowy trend, 
że znów folklor zaczyna odgrywać 
ważną rolę, zaczyna być modny. 
Folklor już nie kojarzy się z wio-
chą, jak kiedyś. I bardzo dobrze, 
że tak jest, a naszą rolą, żeby nie 
powiedzieć misją, jest to, żeby o 

różnorodności nie zapominać 
i nie zamykać się na rzeczy na 
pozór tylko niszowe. Lecz pisać o 
wszystkim i dla wszystkich, wszak 
każdemu dajemy do myślenia. 

Tomasz Piasecki

RozMowa tygodnia
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Rozmawiać trzeba umieć 
Często pytacie nas, skąd „wynajdujemy” do wywiadów tak intrygujących ludzi? To nasza słodka 
tajemnica. Prawdą jest jednak, że szukamy osób nieszablonowych, nieopatrzonych, nieodkrytych, 
mających coś do powiedzenia. Po prostu ludzi z pasją, a że okazują się oni fascynującymi rozmów-
cami, to też już odrobinę nasza zasługa. Że potrafimy wydobyć z nich interesujące rzeczy. Przypo-
minamy fragmenty najciekawszych rozmów, które w każdym numerze WieszCo możecie przeczy-
tać w tym miejscu.     

 » Naszą rolą, żeby nie powiedzieć misją, jest robić wywiady o wszystkim i dla wszystkich 
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Przez najbliższe tygodnie 
będziemy to robić w każdym 
numerze WieszCo wspólnie 
z Miejskim Zakładem Usług 
Komunalnych w Wałbrzy-
chu Sp. z o.o. w edukacyjnej 
kampanii „Nie żartuj! Śmieci 
sortuj!”. Podpowiemy, jak 

poprawnie segregować od-
pady. Przypomnimy główne 
zasady dotyczące segregacji. 
Nie zabraknie przydatnych 
wskazówek i ciekawostek. 
Wszystko po to, by wyrzucać 
odpadki do odpowiednich 
pojemników.    

Pamiętajcie, że od stycz-
nia 2020 roku segregacja 
odpadów na 5 grup jest w 
Polsce obowiązkowa. W cią-
gu roku każdy wałbrzyszanin 
produkuje ok. 390 kg śmieci. 
Większość produktów, któ-
rych używacie w codziennym 

życiu, wykonana jest z kilku, 
podstawowych materiałów: 
papieru, plastiku, szkła i me-
tali. I teraz najważniejsze.  

Odpady zebrane do odpo-
wiedniego pojemnika, stają 
się surowcem, który można 
jeszcze raz wykorzystać. Butel-
ki PET, szklane słoiki, kartony, 
czy puszki po napojach trafia-
jące tam, gdzie ich miejsce, 
nadają się do ponownego wy-
korzystania i stanowią gotowy 

półprodukt do dalszej obróbki. 
To oszczędność energii, wody 
i zasobów naturalnych, ale 

to nie wszystkie zalety. Od-
powiednia selekcja, pozwala 
uniknąć podwyżek cen za 
wywóz odpadów, a to, przy-
znacie, realne oszczędności w 
portfelach. 

Wiedzieliście, że zgodnie 
z prawem unijnym do 2025 
roku 50 proc. wytwarza-
nych odpadów komunal-
nych powinno być poddane 
recyklingowi? Obecnie ten 
wskaźnik w Wałbrzychu 
wynosi ledwie 22,6 proc. i 
jest niewystarczający, żeby 
uniknąć kar. Segregacja od-
padów jest ważna, nie tylko 
z powodu obowiązującego 
prawa, ale gównie ze wzglę-
du na środowisko i ekono-
mię. Umiejętne sortowanie 
śmieci to jedyny sposób, 
aby zaoszczędzić pieniądze 
i zapobiec przepełnianiu 
się składowisk, a przede 
wszystkim ograniczyć zuży-
cie surowców naturalnych. 

TS

co w gMinach piszczy

Powinniśmy sortować i już! 
Jeśli jeszcze nie segregujecie odpadków, to… robicie duży błąd. Dziś nie ma inne-
go wyjścia, jak tylko sortować to, co wyrzucacie do swoich koszy. Mamy nadzieję, 
że „zaprzyjaźniliście się” już z kolorowymi pojemnikami, a jeśli nie, to my wam 
pokażemy, jak to zrobić i nauczymy, jak poprawnie segregować śmieci. 

Większość produk-
tów, których używacie 
w codziennym życiu, 
wykonana jest z kilku, 
podstawowych mate-
riałów: papieru, plasti-
ku, szkła i metali
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 » W ciągu roku każdy wałbrzyszanin produkuje ok. 390 kg śmieci

Głosowanie, które zakończyło 
się tuż przed północą, 31 grudnia 
zeszłego roku, zorganizował por-
tal www.wiezedolnegoslaska.pl. 
Jakie były wyniki? Już spieszymy 

ze szczegółami. Internauci za ich 
zdaniem najbardziej ulubioną 
platformę wznoszącą się ponad 
koronę drzew wskazali wieżycę 
w Dobromierzu. Na drugim miej-

scu uplasowała się konstrukcja 
na Trójgarbie, która zwyciężyła 
w pierwszej edycji plebiscytu, a 
podium zamknęła remontowana 
obecnie wieża na Wielkiej Sowie. 

Na 4 pozycji głosowanie zakoń-
czyła niedawno otwarta plat-
forma na Wzgórzu Gedymina w 
Szczawnie-Zdroju, a na 7 lokacie 
internauci sklasyfikowali wieżę na  
Borowej.  

Nieważne, które miejsce zajęła 
wasza faworytka,my jesteśmy pew-
ni, każdą warto odwiedzić, wdrapać 
się na samą górę i podziwiać piękne 
widoki.  

Red

poWiat WałBrzyski

Te wieże lubicie najbardziej 
Platformy widokowe cieszą się coraz większym powodzeniem w regionie.  
A i jest ich całe mnóstwo. Dlatego nie dziwi drugi już plebiscyt na ulubioną wieżę 
widokową Dolnego Śląska. 
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NIE ŻARTUJ! 
ŚMIECI  

SORTUJ!
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Niestety, piszemy o Elżbie-
cie Kwiatkowskiej-Wyrwisz w 
czasie przeszłym, bo pod ko-
niec października odeszła od 
nas na wieczny odpoczynek. 
Pewnie tam gdzieś na górze 
ktoś miał niezły rozpierdziel w 
dziale regionalnym, może nie 
mógł czegoś doszukać się w 
materiałach źródłowych, albo 
coś zapodziało się bezpowrot-
nie i wezwał „panią Elę” do 
siebie. Żeby uporządkowała 
to i owo. 

Jak już pewnie zoriento-
waliście się, ten tekst nie 

będzie utrzymany w żałob-
nym i patetycznym tonie. 
Choćby z tego względu, że 
od śmierci Elżbiety Kwiat-
kowskiej-Wyrwisz minęły już 
ponad dwa  miesiące, ale też 
z innego powodu. Ponieważ 
była to uśmiechnięta osoba, 
do tego pozytywnie nasta-
wiona do otoczenia. Słowem 
fajna babka. Od niepamięt-
nych czasów była zaangażo-
wana w życie społeczno-kul-
turowe miasta. Poświęcała 
się sprawom „Solidarności”, 
przez dziesięciolecia zajmo-

wała się bibliotekarstwem, 
które było jej wielką pasją. 
W Wałbrzychu znana była 
jako szefowa działu regio-
nalnego w Bibliotece pod 
Atlantami. Po przejściu na 
emeryturę była prezesem 
Fundacji Museion. Dzięki 
jej staraniom od 2013 roku 
ukazuje się „Nowa Kronika 
Wałbrzyska”. 

Była chodzącą encyklopedią 
regionu. 

Dlatego Fundacja Muse-
ion pragnie złożyć jej hołd 
poprzez publikację tomu 

wspomnieniowego. Do jego 
współtworzenia zapraszamy 
wszystkich chętnych, kole-
żanki, znajomych i przyjaciół, 
którzy mają Elżbietę Kwiat-
kowską-Wyrwisz w swojej 
pamięci. Jeśli chcecie podzielić 
się anegdotami, powspo-
minać i przypomnieć tę nie-
tuzinkową postać, piszcie i 
nadsyłajcie wspomnienia na 
adres mailowy: fundacja.mu-
seion@interia.pl. Możecie to 
zrobić do 31 marca tego roku, 
a więc jest trochę czasu.  

Red

W sytuacji, gdy wiele sa-
morządów liczy każdą zło-
tówkę, w uzdrowisku zapro-
ponowano bardzo ambitny 
budżet. Co nie oznacza, że 
w mieście zamierzają sza-

stać pieniędzmi na lewo i 
prawo. Wręcz przeciwnie, 
finanse gminy zostały „po-
układane” z głową i chyba 
nikogo nie może dziwić, że 
na sesji wszyscy powiedzieli 

głośne TAK. – Cieszy mnie 
to, że radni doceniają inwe-
stycje i gospodarkę finanso-
wą miasta. Mimo trudnych 
czasów nasza gmina planuje 
wiele ciekawych i potrzeb-

nych inwestycji – podkreśla 
burmistrz Szczawna-Zdroju 
Marek Fedoruk. I trudno nie 
przyznać mu racji przegląda-
jąc zadania zaplanowane na 
najbliższe miesiące. 

Jest ich sporo, a my posta-
nowiliśmy je wam przybliżyć. 
W telegraficznym skrócie, po 
to żebyście znudzeni wymie-
nianiem kolejnych inwestycji 
nie rzucili gazetą o ścianę i 

nie poszli zrobić sobie kawy 
lub herbaty. Najważniejsze 
zadania inwestycyjne na 
2023 to kontynuacja moder-
nizacji ul. Słonecznej, Lipowej, 
Wczasowej, Kwiatowej i placu 
Wolności oraz budowa ul. ks. 
Popiełuszki. Powstanie też 
łącznik pomiędzy ul. Chopina 
a terenami na Osiedlu Zdro-
jowym, przeznaczonymi pod 
budownictwo mieszkaniowe. 
Przebudowane zostaną ul. 
Wita Stwosza, Chopina i Sło-
wackiego. 

Zbudowany ma być odci-
nek ul. Górnej i drogi wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w 
obrębie Osiedla Zdrojowego. 

Mieszkańcy doczekają się 
wytyczenia i oznakowania tras 
rowerowych, do narciarstwa 
śladowego, nordic walking i 
terenoterapii. Zaadaptowany 
na cele muzealno-wystawien-
nicze zostanie budynek przy 
ul. Słowackiego 19. Kontynu-
owana będzie budowa zespo-
łu szkolno-przedszkolnego, do 
którego kupione zostanie rów-
nież wyposażenie. W planach 
jest zagospodarowanie terenu 
wokół stawów na Wzgórzu 
Gedymina i kontynuacja bu-
dowy amfiteatru w Parku 
Szwedzkim oraz powstanie 
zdrojoteki dla każdego w 
miejskiej bibliotece, w której 
trwa modernizacja. Uff, uzbie-
rało się tego trochę, a jeszcze 
dochodzą drobniejsze inwe-
stycje, ale nie mniej ważne, o 
których nie będziemy wspo-
minać, żeby was nie zanudzić.  

Red

WałBrzych

A gdyby tak powspominać 
I to nie byle kogo, ale Elżbietę Kwiatkowską-Wyrwisz? Pewnie wielu z was 
znało ją osobiście, mnóstwo osób korzystało z jej pomocy, a ci, którzy nie 
kojarzą, o kogo chodzi, domyślamy się, że chętnie przeczytają wspomnienia 
o tej niesamowitej kobiecie. Gdy tylko zostaną spisane. 

co w gMinach piszczy
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 » Mimo kryzysu Szczawno wciąż 
zamierza sporo inwestować 

szczaWNo-zdrój 

Jaki kryzys?! Oni inwestują 
Nie zdarza się to zbyt często w gminach, ale faktem jest, że szczawieńscy radni 
jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem budżetu na 2023 rok. Propozycja burmi-
strza i jego pracowników spodobała się miejskim rajcom. Co też się w niej zna-
lazło, że nie było kłótni i sporów? 

 » Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz była 
chodzącą encyklopedią regionu 
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Władze Głuszycy podpisały 
już umowę na budowę kon-
strukcji. Dziś nie jesteśmy w 
stanie dokładnie określić, kie-
dy taras powstanie, ale mamy 
nadzieję, że będzie to jeszcze 
w tym roku. Już nie możemy 
się doczekać.  

Byliście kiedyś na Gomólni-
ku Małym? Nie? A to szkoda. 
Szczyt położony jest w Górach 
Suchych i oferuje zapierające 

dech w piersiach widoki na 
Sudety Środkowe. Sąsiaduje 
z popularniejszymi szczyta-
mi – Rogowcem i Jeleńcem. 
Turyści chętnie tu wchodzą, 
by podziwiać wschody i za-
chody słońca. Jeśli będziecie 
na Gomólniku Małym (807 m 
n.p.m.) rozejrzyjcie się dokład-
nie wokół. Obok wspomnia-
nych już dwóch sąsiadujących 
wzniesień po lewej stronie 

dostrzeżecie z pewnością w 
znacznej odległości najwyższy 
szczyt Gór Czarnych i całych 
Gór Wałbrzyskich – Borową 
(853,3 m n.p.m.). W pogodne 
dni z punktu widokowego po 
prawej stronie od Borowej 
uda się pewnie też zobaczyć 
Ślężę. Mając za plecami Go-
mólnik Mały możecie obser-
wować pasmo górskie Gór 
Sowich z królującą Wielką 

Sową (1015 m n.p.m.). Ma-
lowniczą panoramę tworzą 
też rozciągnięte zabudowania 
samej Głuszycy. 

- Taras widokowy na Go-
mólniku Małym stanie się 
kolejną atrakcją turystyczną 
w naszej gminie. Zachęci 

wiele osób do odwiedzenia 
regionu i szlaków turystycz-
nych przebiegających przez 
Głuszycę. Nasza gmina oraz 
otaczające ją tereny mają 
wiele do zaoferowania w 
postaci pięknych widoków 
i atrakcyjnych miejsc. Każdy 

turysta znajdzie coś dla sie-
bie. Czy to miłośnik pieszych 
wędrówek, czy rowerowych 
wycieczek, a i dla lubiących 
górskie wspinaczki coś się 
znajdzie – mówi Roman 
Głód, burmistrz Głuszycy.

Red

Jedlina i Wałbrzych działają razem 
w Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Więc 
dlaczego tego nie wykorzystać? - 

W tym roku pojawi się u nas wiele 
nowości. Choćby na Czarodziejskiej 
Górze powstanie nowoczesny, 
grawitacyjny tor saneczkowy, a na 

terenie kompleksu „Active Jedlina” 
zbudujemy wodny park rozrywki 
– mówi Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju. 

I teraz konkrety akcji. Każdy kto w 
styczniu tego roku kupi okresowy e-
-bilet wałbrzyskiej komunikacji miej-
skiej w jednym z czterech punktów 

dystrybucyjnych ZDKiUM otrzyma 
darmową wejściówkę na jedną z 
jedlińskich atrakcji. Bilet będziecie 
mogli wykorzystać na godzinne ko-
rzystanie z plenerowego lodowiska 
miejskiego, na jeden przejazd torem 
saneczkowym w parku aktywności 
lub na przejście trasą „maluch” na 
Czarodziejskiej Górze. Takie rzeczy to 
my rozumiemy. Nie musicie nigdzie 
klikać ani rejestrować się, nawet na 
żadne pytania nie musicie odpowia-
dać. Za kupioną „przejazdówkę” 
dostaniecie bilet do wykorzystania 
na atrakcję. Ot i cała filozofia. Wej-
ściówki są ważne od poniedziałku 
do piątku (z wyłączeniem świąt) do 
16 czerwca tego roku. 

Cztery punkty sprzedaży biletów 
komunikacji miejskiej w Wałbrzychu 
znajdziecie na pl. Grunwaldzki (na 
zewnątrz budynku ZUS, czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 
6:45-19:30 oraz w soboty, niedziele 
i święta od 10:15 do 16:30) przy 
ul. Matejki 1 (pok. 6, czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8:00-14:00), na Piaskowej Górze 
przy ul. Głównej (kiosk czynny w 
dni robocze w godz. 10:30-16:30) 
oraz na Podzamczu przy przystanku 
Al. Podwale – Kasztelańska (kiosk 
czynny od poniedziałku do piątku w 
godz. 10:00-17:00)

Red

Dokument podpisano na bu-
dowę drugiego, bliźniaczego bu-
dynku wielorodzinnego w Strudze 
przy ul. Szkolnej. Umowę pod-

pisali wójt Starych Bogaczowic 
Mirosław Lech i Tomasz Olszów-
ka, członek zarządu Grupy TWS  
Sp. z o.o.

Drugi budynek, będzie podobnie 
jak pierwszy – który niedawno 
został oddany do użytku –  cztero-
kondygnacyjny z 30 mieszkaniami, 

2 pomieszczeniami technicznymi 
(kotłownia i rozdzielnia elektryczna) 
oraz z pomieszczeniem gospodar-
czym. Poza budynkiem mieszkalnym 
zaprojektowano pełną infrastrukturę 
towarzyszącą, w tym drogi dojazdo-
we wraz z miejscami postojowymi, 
zieleń, chodniki oraz obiekty małej 
architektury (śmietnik, ławki, kosze 
na śmieci oraz obszar wydzielony 
pod podziemny zbiornik na paliwo 
dla potrzeb lokalnej kotłowni).   SCB

głUszyca

Dla ekstra widoków 
Na takie informacje z pewnością czekają wszyscy mi-
łośnicy gór. Lubiący wdrapać się na jakiś szczyt i podzi-
wiać z niego piękną panoramę. Niedługo na Gomólniku 
Małym będą ku temu znakomite warunki, bo na wznie-
sieniu wybudowany zostanie taras widokowy. 

co w gMinach piszczy

stare BogaczoWice

Kolejne mieszkania w Strudze
Umowa na powstanie drugiego budynku wielorodzinnego w Strudze w gminie 
Stare Bogaczowice została podpisana. To bardzo dobra wiadomość dla szuka-
jących mieszkania.
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jedliNa-zdrój

Bilet za bilet. To jest to! 
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju wpadło na genialny w swej prostocie po-
mysł. Rozdaje bezpłatne bilety na miejskie lodowisko i do parku aktywności. 
Tylko trzeba w styczniu kupić bilet okresowy na okaziciela w jednym z czte-
rech punktów ZDKiUM w Wałbrzychu.
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 » Jeśli kupicie e-bilet, to przez godzinę za darmo poślizgacie się na miejskim lodowisku w Jedlinie

 » Taki taras widokowy zostanie zbudowany 
na szczycie Gomólnika Małego  
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O co chodzi? Już wyjaśnia-
my, kolejny raz... Na portalu 
ogłoszeniowym córka 42-lat-
ka wystawiła do sprzedaży 
buty, na które bardzo szybko 
pojawił się chętny. Klientka 
przesłała link do transakcji 
w wiadomości SMS. Niestety 
ojciec sprzedającej otworzył 

link, a na domiar złego go 
uzupełnił. W efekcie z jego 
konta przelano 8 tysięcy zło-
tych...

Jak to dokładnie wygląda-
ło? Córka 42-latka, na jed-
nym z portali ogłoszeniowych 
wystawiła na sprzedaż buty 
za symboliczne 100 złotych. 

Poprzez platformę sprzeda-
żową odezwała się osoba 
chętna, by je kupić. Kupująca 
poinformowała, że potrzebu-
je danych do przelewu i w 
związku z tym prześle link. 
Link wydawał się na tyle wia-
rygodny, że 42-latek wraz z 
córką otworzyli go. Następnie 

mężczyzna uzupełnił formu-
larz wpisując tam wszystkie 
dane włącznie z danymi oso-
bowymi, numerem PESEL oraz 
numerami karty płatniczej. 
Podczas wypełniania formu-
larza na telefon mężczyzny 
przychodziły SMS-y z banku w 
celu uwierzytelnienia transak-

cji, mężczyzna wpisał również 
te kody... To wystarczyło. 

Ileż można pisać i ostrzegać? 
Ileż można prosić... Świdnic-
cy policjanci po raz kolejny 
przypominają jednak, by nie 
podawać danych dostępo-
wych do swoich kont czy kart 
debetowych oraz kredytowych. 

W przypadku oczekiwania 
na przelew nie są potrzebne 
informacje dotyczące PIN-u czy 
trzycyfrowego kodu, znajdu-
jącego się na odwrocie karty. 
Zwracajmy uwagę na podsy-
łane linki do płatności, które 
tylko pozornie są wiarygodne. 

KaR

ŚWidNica 

Dbajcie o swoje pieniądze
Ręce opadają... Do świdnickich policjantów zgłosił się 42-letni mieszkaniec Świdnicy, który zo-
stał oszukany. Aż trudno uwierzyć, na co dał się nabrać. 
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 » Uważajcie w sieci podczas transakcji kupna-sprzedaży. Nie podawajcie 
nieznajomym swoich danych do kont czy kart kredytowych  

Znany i bardzo ceniony Daniel 
Perski mieszkał w Świdnicy od 
1945 roku.  Czter y  lata  póź -
niej rozpoczął swoją  długą i 
wspaniałą, okraszoną sukcesami 
przygodę ze sportem uprawiając 
gimnastykę sportową w Miej-
skim Klubie Sportowym Polonia 
Świdnica ,  gdz ie  ostateczn ie 
uzyskał klasę mistrzowską. Był 
reprezentantem kadry Polski i 
wielokrotnym mistrzem świata 
i Europy. W latach 1981-1988 
przez dwie kadencje był preze-
sem Polskiego Związku Akroba-

tyki Sportowej. W latach 1970-
1975 kierował Wydziałem Kultu-
ry Fizycznej i Sportu w Urzędzie 
Miasta i Powiatu Świdnica. W 
latach 1975-1991 Daniel Perski 
był zastępcą, a następnie dyrek-
torem Wydziału Kultury Fizycznej 
Sportu i Turystyki w Urzędzie 
Wojewódzkim w Wałbrzychu. 
Będąc już na emeryturze działał 
na rzecz świdnickiego sportu. 

Za swoją działalność Daniel 
Perski był wielokrotnie wyróżnia-
ny i nagradzany m.in.: tytułem 
Zasłużony Pracownik Administra-

cji Państwowej, złotą odznaką 
Głównego Komitetu  Ku l tur y 
Fizycznej i Sportu – Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej, Srebr-
nym i Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Dwukrotnie 
wyróżniany był za działalność 
przez prezydenta Świdnicy w 
2004 i w 2008 r. Uchwałą z dnia 
29 grudnia 2015 r. Rada Miejska 
w Świdnicy nadała Danielowi 
Perskiemu tytuł Zasłużony dla 
Miasta Świdnicy.  

KaR

Odeszła nasza 
sportowa legenda

Nie żyje Daniel Perski, legenda Polonii Świdnica. Odznaczony 
wieloma zaszczytnymi tytułami, m.in. Srebrnym i Złotym Krzy-
żem Zasługi i Zasłużony dla Miasta Świdnicy. Miał 89 lat. 
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 » Znany i bardzo ceniony Daniel Perski mieszkał w Świdnicy od 1945 roku
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Zbiórki krwi zaplanowane w 2023 
roku to: 14 lutego, 11 kwietnia, 13 

czerwca, 8 sierpnia,  10 października i 
12 grudnia. Wszystkie zbiórki odbędą 

się w sali widowiskowo-sportowej 
przy ul. Armii Krajowej 60a w Żarowie. 

Apelujemy jednak, aby oddawać 
krew na co dzień, a nie tylko „od 

święta”. Krew jest lekiem deficy-
towym, ratującym życie, krwi nie 
można niczym zastąpić ani kupić w 
aptece, jej jedynym źródłem są zdro-
wi ludzie. Tylko dzięki krwiodawcom 
możliwa jest pomoc.

Krew jest teraz szczególnie po-
trzebna. Zima to trudny czas dla 
krwiodawstwa w naszym regionie, 
a także dla chorych czekających na 
leczenie krwią i jej składnikami. W 
tym czasie, w szpitalach rośnie zapo-
trzebowanie na ten życiodajny płyn. 
Pacjenci czekają na transfuzje, zabiegi 
i skomplikowane operacje, podczas 
których krew jest niezbędna. Każda 
kropla jest więc na wagę złota.

Oddawanie krwi to proces bez-
bolesny, bezpieczny dla zdrowia. 
Wystarczy godzina w centrum krwio-
dawstwa poświęcona na rejestrację, 
by uratować ludzkie życie. Jednora-
zowo pobrane 450 ml krwi może 
uratować aż trzy osoby.

Aby oddać krew, wystarczy zabrać 
ze sobą dokument tożsamości i 
zgłosić się do Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 31. 
Wałbrzyskie centrum jest czynne od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7:00-13:30 oraz w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca w godzinach od 
8:00 do 12:00. 

KaR

Świdnicki areszt odwiedzili 
podopieczni Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii UNICEF. 
Chłopcy, mimo młodego wie-
ku, wykazują już pierwsze 
symptomy niedostosowania 
społecznego... Czas działać. 
Doświadczeni funkcjonariusze 
usiłowali wskazać młodym 

uczestnikom spotkania nega-
tywne aspekty postępowania 
wbrew prawu. 

Wizyta w areszcie i roz-
mowy z funkcjonariuszami 
miały wzmocnić prowadzo-
ne w placówce oddziały-
wania socjalizacyjne i pe-
dagogiczne. Z młodzieżą 

szereg zajęć i wykładów 
przeprowadzili funkcjona-
riusze służby więziennej 
reprezentujący różne działy 
jednostki. Kwestie resocja-
lizacji skazanych i sprawy 
związane z funkcjonowa-
niem formacji oraz jednostki 
penitencjarnej przedstawił 

kierownik działu peniten-
cjarnego wraz z psycholo-
giem jednostki. Natomiast 
sprawy związane z zapew-
nieniem bezpieczeństwa 
jednostki,  stosowaniem 
środków przymusu bezpo-
średniego omówił kierownik 
działu ochrony.  

Funkcjonariusze w ramach 
oddziaływań profilaktycznych 
starali się pokazać młodzieży 
przyczyny popełniania prze-
stępstw, a także ich konse-
kwencje. - Mamy nadzieję, 
że słowa kierowane przez 
funkcjonariuszy skłonią do 
refleksji i przyczynią się do od-

powiedzialnego oraz prawo-
rządnego postępowania, co 
w konsekwencji ustrzeże tych 
młodych ludzi przed zachowa-
niami niezgodnymi z prawem, 
podlegającymi penalizacji – 
mówił mjr Bartłomiej Perlak ze 
świdnickiego aresztu. 

KaR

ŚWidNica 

Najwyższa pora, 
żeby działać 

W Areszcie Śledczym w Świdnicy odbyła się niecodzien-
na lekcja wychowawcza. No i co tu dużo gadać, musi-
my przyznać, że bardzo nam się ten pomysł spodobał. 

co w gMinach piszczy

Tuż przed końcem roku, bo jeszcze 27 
grudnia został wprowadzony do pododdziału 
bojowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
w Świdnicy nowy, ciężki samochód ratowniczo-
-gaśniczy GCBA 5/32 (Volvo FMX) z napędem 

tzw. uterenowionym, zabudowany przez 
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z 
o.o. Auto, jak marzenie. 

Pojazd został wyposażony m.in. w zbiornik 
wody o pojemności 5000 l. oraz zbiornik na 

środek pianotwórczy o pojemności 500 l. Na 
pojeździe została zamontowana autopompa 
dwuzakresowa, działko wodno-pianowe oraz 
linia szybkiego natarcia o długości 60 m z 
prądownicą typu turbo wraz z nakładką do 
podawania piany. Na pojeździe znajduje się 
pneumatycznie rozkładany i składany maszt 
oświetleniowy oraz wciągarka elektryczna wraz 
z niezbędnym osprzętem.

Wartość zakupu nowego samochodu wynio-
sła prawie 1,3 mln zł. 

KaR

ŚWidNica

Pożary mu nie straszne
Świdniccy strażacy otrzymali nowy wóz. Ciężki samochód ratow-
niczo-gaśniczy robi wrażenie swoją nowoczesnością i funkcjonal-
nością.
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 » Apelujemy, aby oddawać krew na 
co dzień, a nie tylko „od święta”

ŻaróW 

Honorowi zapraszają i apelują
Żarowski Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza do udziału w zbiórkach 
krwi. Znamy już szczegółowy terminarz. 
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 » Może ta rozmowa 
poskutkuje 
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Już na przełomie XIII i XIV 
wieku powstawały pierwsze 
bractwa kurkowe – organiza-
cje uczące mieszczan posługi-
wania się bronią na wypadek 
konieczności obrony przed 
najeźdźcą. Niedługo potem 
bractwa zaczęły organizować 

pierwsze konkursy, mające 
dopingować ludzi do wpra-
wiania się w posługiwaniu 
bronią. Naturalną konsekwen-
cją rozwoju bractw kurko-
wych była budowa strzelnic. 
Z czasem przestały one pełnić 
funkcje wyłącznie szkolenio-

we, a stały się dodatkowo 
miejscem rekreacji. W obec-
nych granicach Wałbrzycha 
istniało dawniej kilka takich 
obiektów. Jesteście ciekawi, 
gdzie się znajdowały?   

Miejsce, w którym była 
pierwsza wałbrzyska strzelni-

ca, wskazuje nam plan miasta 
z 1733 roku. Były to okoli-
ce obecnych ulic Dojazdo-
wej, Sikorskiego i Spokojnej, 
przy ówczesnym pastwisku 
miejskim. Kolejna strzelnica 
wybudowana przez wałbrzy-
skie bractwo kurkowe (Wal-
denburger Schützengilde) 
powstała w 1791 roku na 
wałbrzyskich błoniach, obok 
przytułku dla wdów fundacji 
Teresy Krister (Theresia-Krister-
sche-Witwenstift), w miejscu 
dzisiejszego parkingu przy al. 
Wyzwolenia, naprzeciw staro-
stwa powiatowego (na lewym 
brzegu Pełcznicy). Strzelnica 
działała tu do 1859 roku, a 
przez więcej niż 20 lat człon-
kowie bractwa musieli zado-
wolić się marną, ubogą chatką 
strzelecką. W 1859 roku brac-
two nabyło teren z katownią 
(inaczej zwaną domkiem kata) 
leżący po drugiej stronie Pełcz-
nicy (katownię opisaliśmy w 
WieszCo nr 20 z 30.08.2022 
r.). Po jej wyburzeniu na za-

kupionym gruncie wybudo-
wano nową strzelnicę z do-
mem strzeleckim i ogrodem.  

W 1862 roku dom strzelecki 
rozbudowano o nową salę. 
Z dokumentacji budowlanej z 
1909 roku wiemy, jak wyglą-
dało wówczas jego wnętrze. 
Na parterze była duża sala 
restauracyjna (około 240 m. 
kw.) ze sceną, wysoka na 
dwie kondygnacje, a także 

kuchnia, szatnia, kręgielnia, 
trzy sale gościnne (w tym 
jedna z bufetem) i korytarz z 
klatką schodową. Na piętrze 
było kilka pomieszczeń o róż-
nym przeznaczeniu (Stube, 
Kammer, Bodenkammer, Mäd-
chenkammer) i sanitariaty. 
W 1914 roku ze względu na 
potrzeby budowlane miasta 
(związane z jego rozwojem) 
i zapewnienie mieszkańcom 
bezpieczeństwa, władze wy-
kupiły teren, a bractwo urzą-
dziło nową strzelnicę przy 
ul. Wysockiego (Weißsteiner 
Straße), w miejscu obecnego 
Wałbrzyskiego Rynku Hurto-
wego. Dawny dom strzelec-
ki pełnił w kolejnych latach 
różne funkcje, aż ostatecznie 
został wyburzony w związku z 
budową na tej posesji urzędu 
skarbowego (Finanzamt), było 
w 1929 roku.

Pierwsza strzelnica bractwa 
kurkowego na Starym Zdroju 
(Schützengilde Altwasser) 
działała od 1894 roku przy 

histoRia niEznana

Tam kulą w płot nie trafiali
Za początek rozwoju broni palnej uznaje się wynalezienie czarnego prochu w Chinach w IX wieku. 
Wkrótce pojawiły się miny, proste granaty, później lanca ognista (X w.), eruptor i pierwsza broń palna 
z lufą (1288 rok). Z czasem ta prymitywna broń zaczęła ustępować coraz bardziej zaawansowanej. 

HISTorIa NIEzNaNa
 » Dom strzelecki przy strzelnicy na Sobięcinie, ok. 1920 (Fot. www.polska-org.pl)

W 1927 roku na zbo-
czach Lisiego Kamie-
nia, przy obecnej ul. 
Świerkowej, powstała 
strzelnica policyjna, 
która posiadała do-
bre oświetlenie, auto-
matyczne urządzenia 
zmieniające tarcze 
oraz łączność tele-
foniczną ze stanowi-
skami

 » Pierwszy dom Wałbrzyskiego Bractwa Kurkowego przy obecnej 
Al. Wyzwolenia, 1791 (Fot. www.polska-org.pl)
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gospodzie „Pod Żelaznym 
Krzyżem” (Gasthause zum 
eisernen Kreuz). Obecnie jest 
to budynek mieszkalno-usłu-
gowy przy ul. Armii Krajowej 
57. W związku z rozbudową 
stacji kolejowej Bahnhof Al-
twasser (obecnie Wałbrzych 
Miasto), do czego był potrzeb-
ny m.in. teren strzelnicy, w 
1912 roku bractwo wybudo-
wało nową strzelnicę przy Fel-
dweg (Polna Droga), poniżej 
restauracji Elisenhöhe (obec-
nie ul. Kolonii Trzech Róż 5), 
w pobliżu szybu górniczego 
Schuckmannschacht (po woj-
nie Krakus). Droga Feldweg 
w związku z budową nowej 
strzelnicy została wówczas 
przemianowana na Schützen-
weg (obecnie jest to ul. Ra-
domska). W 1936 roku strzel-
nicę przeniesiono w okolice 
Promenady (obecnie ul. Przy-
wodna) czyli odcinka dawnej 
promenady uzdrowiskowej. 
I chociaż strzelnicę przy ul. 
Radomskiej zlikwidowano, to 
artykuł prasowy z 1968 roku 
sugeruje, że po wojnie została 
reaktywowana: „W niedzielę 
tj. 15 września na strzelnicy 
Krakus Zarząd MiP Ligi Obrony 
Kraju zorganizował finałowe 
zawody strzeleckie w ramach 
Spartakiady Kościuszkowskiej. 
Zawody zbiegają się z 25 
rocznicą powstania Ludowego 

Wojska Polskiego, a konku-
rencje w klasie PW, PM i KBKs 
miały za zadanie przyczynić 
się do popularyzacji sportów 
obronnych na terenie mia-
sta i powiatu. W zawodach 
wzięły udział 43 trzyosobowe 
drużyny”.

O strzelnicy Cechu Górnicze-
go (Zeche Bergwerk Schiess-
stand) na Podgórzu wiadomo 
tyle, że znajdowała się na 
północny-zachód od szybu 
górniczego Eugeniusz i po-
siadała 6 torów strzeleckich. 
Obecnie nie istnieje.

Kolejna strzelnica znaj-
dowała się na Sobięcinie 
przy ul. II Armii. Na jej te-
renie znajdował się sporych 
rozmiarów dom strzelecki. 
W jednej z sal oprócz sto-
łów z krzesłami znajdowały 
się stanowiska strzeleckie. 
Strzelano po prostu przez 
specjalne okna tego domu. 
Do jednej z zachowanych ar-

chiwalnych fotografii pozują 
m.in. członkowie Sobięciń-
skiego Bractwa Kurkowego 
(Schützengilde Hermsdorf), 
w tym Strissel, Beck, Kässner, 
Adolf Fischer, Bräuer, Reise-
witz, Siehr und Sohn, Scholz, 
Fuhrmann, Faltin, Treu, Gerda 
Niesel, Klennert, Josef Fischer, 
Rother, Wolf, Neumann, We-
igelt, Ewald oraz szwagier 
Artura Bräuera. Po wojnie ani 
strzelnica ani dom strzelecki 
już nie istniały. Ale, co cieka-
we, dawni mieszkańcy So-
bięcina pamiętają, że jak byli 
dziećmi (lata 40-50.) to teren 
ten nazywali właśnie „strzel-
nicą”. Niedaleko tego miej-
sca, bliżej drogi, stoją resztki 
kamienia pamiątkowego tego 
bractwa (Gedenkstein der 
Schützengilde Hermsdorf). 
Kamień ma taki sam wygląd, 
jak pomnik, który ustawiono 
po katastrofie górniczej w 
Szybach Siostrzanych (zginęło 
33 górników) w 1929 roku. 
Być może jest to ten sam 
pomnik, chociaż wymaga to 
jeszcze potwierdzenia.

W 1927 roku na zboczach 
Lisiego Kamienia, przy obec-
nej ul. Świerkowej, powstała 
strzelnica policyjna (Schie-
ßstand der Schutzpolizei) z 
domem strzeleckim. Posiadała 
jedną 300-metrową oś, dobre 
oświetlenie, automatyczne 

urządzenia zmieniające tarcze 
oraz łączność telefoniczną ze 
stanowiskami. O ile strzelnicę 
wykorzystywano jeszcze w 
latach 60. ubiegłego wieku, 
to dom strzelecki już w 1958 
roku był mocno zniszczony 
(uszkodzony dach, zerwa-
ne deski elewacyjne, rozbite 
murki kamienne). Obecnie bu-
dynek nie istnieje, a strzelnica 
jest w ruinie.

Sąs iedne uzdrowisko 
Szczawno-Zdrój również dys-
ponowało strzelnicą. Znajdo-
wała się ona na szczycie Góry 
Parkowej w Parku Zdrojowym 
im. Henryka Wieniawskiego, 
obok restauracji Wilhelm-
shöhe (po wojnie nazywanej 
Belwederem). W przewodniku 
po Szczawnie-Zdroju z 1913 
roku czytamy: „Dla miłośni-
ków sportów strzeleckich przy 
Wilhelmshöhe znajduje się 
doskonale zaprojektowana 
strzelnica do strzelania z ka-
rabinków i pistoletów. Istnieje 
także możliwość strzelania 
do rzutek strzeleckich”. Jeden 
z mieszkańców Białego Ka-
mienia wspomina, że jeszcze 
w 1971 roku strzelał tam z 
tetetki. Do dziś zostały z niej 
fragmenty murów. 

Oprócz wyżej opisanych 
funkcjonowały przed wojną 
jeszcze inne strzelnice, o czym 
dowiadujemy się z różnych 
archiwalnych dokumentów, 
np. przy ul. Świdnickiej (plan 
z 1931), przy ul. Nowy Dom 
(zdjęcie z lat 20., plan z 1931). 
Ale niewiele o nich wiadomo.

W maju 1988 roku za szy-
bem górniczym Jan na Białym 
Kamieniu rozpoczęto budowę 
strzelnicy. Budowano ją z my-
ślą o potrzebach ligi strzeleckiej 
pracowników kopalni Thorez. 
Większość prac ziemnych i 
konstrukcyjnych została wyko-
nana w czynie społecznym po 
godzinach pracy przez pracow-
ników działu wentylacji tej ko-
palni. Działacze Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 
(TKKF) rozpoczęli starania o 
zakup karabinków sportowych 
(kbks). Dotychczas liga korzy-
stała z broni pneumatycznej, 
ale zakładano, że za sprawą 
powstania nowoczesnej strzel-
nicy szybko rozwinie się ta 
forma działalności sportowej. 
Budowa strzelnicy miała się 
zakończyć wiosną 1989 roku. 
Kulochwyt wykonany był z 
drewnianych belek (wyglądem 
przypominających podkłady 

kolejowe) wyłożonych gru-
bą gumą. Obecnie (stan na 
początek grudnia 2022 rok) 
zarośnięty teren byłej strzelnicy 
został uporządkowany.

Strzelnica Ligi Obrony Kra-
ju znajdowała się przy ul. 
Beethovena, za budynkiem 
zakładowej straży pożarnej 
KWK Wałbrzych (obecnie 
Ośrodek Pomiarów Automa-
tyki). Na pewno w latach 90. 
a prawdopodobnie jeszcze 
na początku XXI wieku strzel-
nica służyła do ćwiczeń oraz 
odbywały się na niej zawody. 
Obecnie obiekt nie istnieje.

I to tyle, jeżeli chodzi o 
dawne strzelnice. 

Opr. Piotr Frąszczak
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 » Drugi dom strzelecki przy dzisiejszej Al. Wyzwolenia, 
1905 (Fot. www.polska-org.pl)

 » Dom strzelecki przy obecnej ul. Świerkowej, 1927 (Fot. Franke H., Ostgermanische Holzbaukultur 
und ihre Bedeutung für das deutsche Siedlungswerk, 1936)

 » Budowa strzelnicy za szybem Jan na Białym Kamieniu, 1988 (Fot. Album Związku Zawodowego 
Pracowników KWK Thorez w Wałbrzychu)

Miejsce, w którym była 
pierwsza wałbrzyska 
strzelnica, wskazu-
je nam plan miasta 
z 1733 roku, a były 
to okolice obecnych 
ulic Dojazdowej, Si-
korskiego i Spokojnej

 » Gospoda „Pod Żelaznym Krzyżem” z pierwszą strzelnicą na Starym Zdroju, ok. 1898 (Fot. www.
polska-org.pl)
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Gmina Świebodzice kupiła 
właśnie pojazd ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w ramach zada-
nia pn. „Wyrównanie szans 
osób niepełnosprawnych 
poprzez likwidację barier 
transportowych w gminie 
Świebodzice”. Kwota do-

finansowana na ten cel to 
ponad 100 tys. zł. Auto mar-
ki Toyota Proace Verso Long 
2.0, zostało dostosowane 
poprzez windę elektryczną 
dla przewozu osób niepeł-
nosprawnych. 

- Dzięki nowo zakupione-
mu pojazdowi dzieci i mło-
dzież z naszej gminy będą 

bezpiecznie i komfortowo 
dowożone do placówek 
oświatowych, a tym samym 
umożliwi im sprawniejsze 
funkcjonowanie w społe-
czeństwie oraz wyrówna 
szanse związane z ich choro-
bą – mówi burmistrz miasta 
Paweł Ozga.  

KaR

O co chodzi? Na wymianę 
tzw. kopciuchów w bu-
dynkach wielorodzinnych 
gminy z regionu otrzymają 
blisko 70 mln zł. Fundu-
sze trafią m.in. do Bielawy, 
Świdnicy, Nowej Rudy, Stro-
nia Śląskiego, Dobromie-
rza, Strzegomia, Oleśnicy, 

Sobótki, Żórawiny, Krośnic, 
Strzelina.

Budżet programu to aż 1,4 
mld zł, w ramach którego 
fundusze ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej 
przekazują pieniądze do 
gmin. Celem programu jest 
poprawa jakości powietrza 

oraz zmniejszenie emisji 
pyłów oraz gazów cieplar-
nianych poprzez wymianę 
nieefektywnych źródeł cie-
pła (tzw. „kopciuchów”), 
jak i poprawę efektywności 
energetycznej w budynkach 
wielorodzinnych.

KaR

Jest tu, aby pomagać
Bardzo przydatny pojazd rozpoczął swoją służbę w 
Świebodzicach. Posłuży ono wyrównaniu szans osób 
niepełnosprawnych. 

Walka z kopciuchami trwa
Aż 15 dolnośląskich gmin podpisało z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu umowy o dofinansowanie projektów w 
ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.
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Do zmagań stanęło bli-
sko pół setki kół gospodyń 
wiejskich z naszego wo-
jewództwa. Sukces cieszy 
tym bardziej. Zadaniem 
konkursowym było wyko-
nanie bombki choinkowej, 
stosując wszystkie dostęp-
ne materiały. Poziom prac 

konkursowych był bardzo 
wysoki. Jak podkreślano, 
wszystkie nadesłane prace 
były zjawiskowe.  

Jury po długich rozmo-
wach wyłoniło trzech lau-
reatów. Pierwsze miejsce 
zdobyły członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich „Ol-

szanianki” z Olszan. Za 
nimi uplasowały się go-
spodynie z Mokrzeszowa 
oraz Mąkolna. Wyróżnienia 
przypadły gospodyniom 
– Wiedźmy znad Bobru, 
Laski, Kotowice, Sadków 
oraz Kuraszków. 

KaR

Sukces bomb(k)owy 
Koło Gospodyń Wiejskich „Olszanianki” z Olszan wy-
grało konkurs organizowany przez dolnośląski oddział 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 
najpiękniejszą bombkę choinkową.

gminny kogel-mogel

Akcja to bardzo potrzeb-
na, uczy dzieci empatii i 
współczucia. Otwiera też 
oczy, że na świecie nie jest 
tak kolorowo... Dlatego w 
przedszkolu gościł piesek 
Wincent wraz ze swoimi 
opiekunkami. Tłumaczono 
dzieciom, kim jest wolonta-
riusz, na czym polega opie-
ka nad zwierzętami i czego 
potrzebują pupile. 

Wyjaśniono też, na czym 
polega adopcja, kto może 
adoptować zwierzę i opo-
wiedziano też kilka psich 
historii, które poruszyły serca 
zarówno dzieci, jak i perso-
nelu przedszkola.... - Akcja 
oprócz wsparcia Schroniska 
dla Zwierząt w Świdnicy, ma 
na celu poznanie przez dzieci 
znaczenia niesienia pomocy 
oraz uczy szacunku i miłości 
do zwierząt – podkreśla Be-
ata Klęsk-Nazarko, dyrektor 
przedszkola.          KaR F
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Wincent z wizytą 
Przedszkole w Bystrzycy Dolnej, jak co roku włączy-
ło się do akcji charytatywnej na rzecz Schroniska dla 
Zwierząt w Świdnicy.  
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„Jest wczesna wiosna 1964 
roku. W kierunku jednego 
z zagruzowanych wejść do 
podziemi zmierza grupa męż-
czyzn. Ekipa jest profesjonal-
nie wyposażona – wszyscy 
mają własne źródło światła, 
gumowe buty, ochronne heł-
my na głowach i brezentowe 
ubrania. Wśród mężczyzn jest 
młody, wojskowy dziennikarz. 
Jeżeli ktoś z ekipy zna praw-
dziwy powód ekspedycji, to 
osobą tą jest właśnie on. W 
Górach Sowich rozpoczyna się 
bowiem wyjątkowo mroczna 
i pokrętna operacja specjal-
na…

Mija kilka miesięcy. Wbrew 
cichym nadziejom Głównej 
Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich  w Polsce w 
ciągnących się kilometrami 
podziemiach nie odnaleziono 
poszukiwanego OBIEKTU. 
Zdecydowanie owocniejszą 
okazała się podobna akcja, 
jaką kilkanaście dni temu 
przeprowadzono na terenie 
Czechosłowacji. Wydobyty z 

dna jednego z przygranicz-
nych jezior OBIEKT znajduje 
się już w budynku czechosło-
wackiego MSW. 

Trwające na terenie Polski 
i Czechosłowacji dwie nie-
zależne operacje specjalne 
wkraczają w decydującą 
fazę. Członkowie ODESSY i 
innych organizacji zrzesza-
jących hitlerowskich zbrod-
niarzy wojennych wiedzą, 
że gra toczy się o najwyższą 
stawkę”. 

To fragment najnowszej 
książki Bartosza Rdułtow-
skiego „Riese – kulisy tajnej 
operacji”, która fascynuje, in-
tryguje, zachwyca. W długiej 
historii badań tajemniczych 

podziemi w Górach Sowich 
1964 rok był szczególny. Do 
podziemi przybyli dzienni-
karze z całej Polski oraz wy-
słannicy gazet radzieckich, a 
w Walimiu telewizja kręciła 
film dokumentalny. W tym 
czasie w okolicznych miejsco-
wościach prace prowadziła 
ekipa Głównej Komisji Ba-
dania Zbrodni Hitlerowskich 
pod kierownictwem Jacka 
Wilczura. W ciągu zaledwie 
kilku miesięcy w prasie poja-
wiło się dziesiątki publikacji, 
w których zagadka podziemi 
została opisana. 

Czytelnicy mogli dowiedzieć 
się o wielu, nieraz spektaku-
larnych, tajemnicach, jakie 
skrywać mogą lochy walim-
skie. W artykułach mowa była 
o zamaskowanych pod koniec 
wojny podziemnych obiek-
tach, przejętej po wojnie przez 
oficerów Wojska Polskiego taj-
nej niemieckiej dokumentacji, 
tajemniczych turystach z NRF, 
którzy czegoś w podziemiach 
zaczęli ukradkiem szukać. 

Przede wszystkim, w pra-
sowych relacjach pojawiały 
się jednak kolejne dowody, 

iż w podziemnych halach w 
Górach Sowich decydenci 
Trzeciej Rzeszy chcieli praco-
wać nad budową tajnej broni. 
Zresztą termin „Wunderwaffe” 
(cudowna broń) pojawił się 
w 1964 roku w wielu praso-
wych tytułach, relacjonujących 
postęp wiedzy o podziemiach 
Gór Sowich. Pojawiało się w 
nich także nazwisko słynnego 
niemieckiego konstruktora 
rakiet V2 – Wernhera von 
Brauna. 

Przez kolejne dekady histo-
ria wydarzeń z 1964 roku ule-
gała stopniowo zapomnieniu. 
W literaturze poświęconej Rie-
se opisywano ją zdawkowo. 
W efekcie ich sekrety mogły 

pozostać poza wiedzą bada-
czy oraz interesujących się 
zagadką podziemi w Górach 
Sowich pasjonatów historii. A 
jakie to były tajemnice? Czego 
szukano w Walimiu, Sierpnicy 
czy Jugowicach Górnych w 
tamtych miesiącach? Jakie za-
dania stały przed ekipą Głów-
nej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce? Jaką 
rolę odegrali w tamtych wy-
darzeniach dziennikarze? Czy 
zebrane wówczas dowody na 
związek podziemi z pracami 
nad Wunderwaffe były miaro-
dajne? O tym wszystkim trak-
tuje najnowsza książka „Riese 
– kulisy tajnej operacji”.

Red

kuLtuRa

„Riese – kulisy 
tajnej operacji”

Wydawnictwo Technol 
Kraków 2022, Stron 502
Książka jest już do nabycia na stronie 
www.wydawnictwotechnol.pl

Napiszcie do autora
„Kiedy zaczynałem prace nad opisaniem wydarzeń, do jakich w 1964 roku doszło w 

Górach Sowich, nie przypuszczałem, że natknę się na prawdziwą sensację! Początkowo 
nic tego nie zwiastowało. Podejrzenia, że badana przeze mnie historia ma drugie dno, 
stawały się jednak coraz bardziej zasadne. Kolejne studiowane przeze mnie materiały 
nie pozostawiały złudzeń, 
że w 1964 roku wydarzyło 
się coś niezwykłego. Coś, 
co nie tylko wywarło wpływ 
na całe przyszłe dekady 
badań zagadki Riese, ale 
także przez całe dziesięcio-
lecia pozostało poza wiedzą 
dostępną w literaturze po-
święconej mrocznym pod-
ziemiom w Górach Sowich.

Korzystając z okazji, mam 
prośbę do czytelników, któ-
rzy chcieliby podzielić się 
ze mną swoją wiedzą o 
wojennych i powojennych 
tajemnicach zamku Książ i 
Gór Sowich. Piszcie śmiało 
na adres: bartoszrdultow-
ski@gmail.com.

Bartosz Rdułtowski
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Sekretne Riese, czyli… 
… odsłaniamy kulisy tajnej operacji. Oczywiście nie my, gdzie 
nam do mierzenia się z takimi zagadkami, ale Bartosz Rdułtowski 
w swojej fascynującej książce o tajemnicach kompleksu, który 
wciąż rozpala wyobraźnię historyków, eksploratorów i poszuki-
waczy przygód. Ta pozycja to obowiązkowa lektura dla miłośni-
ków rozwiązywania (po)wojennych szarad. 

Przez kolejne deka-
dy historia wydarzeń 
z 1964 roku ulegała 
stopniowo zapomnie-
niu, a w literaturze po-
święconej Riese opi-
sywano ją zdawkowo

 » Najnowszą książkę Bartosza 
Rdułtowskiego po prostu 

trzeba przeczytać, z można  
ją kupić na stronie  

www.wydawnictwotechnol.pl  



WIESZ CO | NR 1/10.1.2023 r. 21

Już sam bohater, którego 
znaleźli sobie Mariusz Gołosza 
(autor tekstu) i Maciej Hanu-
sek (reżyser, twórca sceno-
grafii, kostiumów i oświetle-
nia) może budzić zdziwienie. 
Panowie zafascynowali się 
życiem i „twórczością” An-
drzeja Gołoty. 

Sam pomysł na realizację nie 
budził już takich kontrower-
sji. Szaniawski już nieraz był 
miejscem, gdzie biografie sta-
nowiły kanwę przedstawień. 
Wśród nich znalazły się takie 
ważne nazwiska jak Gabriela 
Zapolska, Gabriel Narutowicz, 
Henryk Sienkiewicz czy Marta 
Gąsiorowska. Z tym, że najczę-
ściej były to spektakle udane. 
Niestety „Bił sobie Andrzej” 

do nich nie dołączy. Kiedy tak 
trwałem na widowni i przy-
patrywałem się poczynaniom 
czwórki aktorów, dręczyło 
mnie pytanie, o co chodziło 
autorom przedstawienia. Na 
sali rozległy się końcowe okla-
ski, a ja wciąż nie znalazłem 
odpowiedzi na tę prostą, ale 
zasadniczą kwestię. 

Punktem wyjścia do przed-
stawienia jest realizacja filmu 
o pięściarzu z Warszawy. Fil-
mowiec – kolega boksera 
z treningów (Mateusz Flis), 
wg własnego scenariusza, 
próbuje inscenizować kolejne 
zdarzenia z życia późniejszego 
brązowego medalisty olim-
pijskiego w Seulu. Jednak 
wszystko, co oglądamy, ja-

koś nie klei się. Wyczuwamy, 
że ma być śmiesznie, ale za 
cholerę nie jest. No może raz 
można się uśmiechnąć, kiedy 
pada stwierdzenie miłości 
Gołoty do maty (podłogi rin-
gu). Pytania, typu co by było 
gdyby „Dżonuś” nie wszedł 
na ring tylko np. do kabiny 
ciężarówki i woził proszki do 
prania z Niemiec, okazały się 
niezbyt wciągające. Wyraźnie 
widać, że akcja przedstawie-
nia toczy się jakby na siłę. To 
z pewnością wynik słabości 
scenariusza. Finał także nie 
polepsza sytuacji. A jak po-
wtarzał Wojciech Mynarski, 
najważniejsza jest puenta. 

Gdyby nie aktorzy, można 
by bez wątpienia powie-

dzieć, że „Bił sobie Andrzej” 
nudzi. Na szczęście wystę-
pują Kinga Zygmunt, Piotr 
Czarniecki, Mateusz Flis i 
Wojciech Marek Kozak. Na 

pewno Kinga Zygmunt, jako 
żona Gołoty, w chwilach, 
kiedy dochodzi do głosu, 
natychmiast kradnie całą 
uwagę publiczności. Dobry 

moment ma również Piotr 
Czarniecki w roli amery-
kańskiego trenera boksera, 
kiedy opowiada o relacji z 
podopiecznym. To wszystko, 
co dobrego można powie-
dzieć o efekcie pracy zespołu 
Macieja Hanuska. Artyści 
pozostawiają nas zatem z ro-
dzajem pustki. Nie stawiają 
nam intrygujących pytań. No 
może poza tym zadanym na 
początku – o czym miał być 
„Bij sobie Andrzej” i dlacze-
go jest tak nieudany?

Piotr Bogdański

Gruzja na fotografii
Fotografia jest dla niego sposobem na odkrywanie i opisywanie 

świata, kluczem do poznawania ludzi i niezwykłych miejsc. Chętnie 
rusza w podróż, choć zakorzeniony jest w rodzinnej ziemi wałbrzyskiej 
i w Krakowie, który od kilkunastu lat jest jego domem. Krzysztof Chwa-
liński, bo o nim mowa, z wykształcenia socjolog, z zawodu dziennikarz. 
Konferansjer i pasjonat podróży, których nie wyobraża sobie bez 
aparatu fotograficznego. Z potrzeby serca także portrecista. W Gruzji, 
której mały fragment zobaczycie na wystawie w Multimedialnej Galerii 
Obrazu, zakochany jest od 2016 tego roku. Wtedy pojechał tam (w 
roli basisty) na White Bridge Festival. Gruzini pokazali uczestnikom 
tego wydarzenia skrawek swojego pięknego kraju, wielkie, gościnne 
serca i niezwykłego ducha tej krainy. Później wrócił do Gruzji już na 
dłużej i zakochał się w Gruzinach i ich kraju – jego oczywistym pięk-
nie, ale i w kontrastach, widokach jak z bajki, winie, cha-chy, muzyce 
i chaczapuri. Zapraszamy na wernisaż wystawy, który odbędzie się 
14 stycznia o godz. 17:00 w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na terenie 
Starej Kopalni, na którym Krzysztof Chwaliński wspólnie z Gruzinem, 
organizatorem wspomnianego White Bridge Festivalu Konstantinem 
Nachqebią opowiedzą o tym pięknym kraju.

Skrzypcowe popisy
Już w piątek 20 stycznia o godzinie 19:00 wałbrzyska Filhar-

monia Sudecka zaprasza na wyjątkowy koncert. Musicie wie-
dzieć, że w literaturze skrzypcowej szczególne miejsce zajmuje 
Édouard Victoire Antoine Lalo. Przekonać się o tym można słu-
chając żywej wciąż, wirtuozowsko efektownej „Symfonii hisz-
pańskiej” napisanej na zamówienie genialnego skrzypka Pablo 
de Sarasate i wykonanej przez niego 7 lutego 1875 roku. Późny 
sukces kompozytorski Lalo związany był właśnie z uwagą, jaką 
skupił na Koncercie skrzypcowym Sarasate wykonując utwór w 
1874 roku. Lalo miał wtedy 49 lat. W koncercie, na który zapraszamy 

20 stycznia o godz. 19:00 partię solową w Symfonii hiszpańskiej wykona Dorota Graca, koncertmistrz orkiestry Filharmonii Sudeckiej. 
Obok kompozycji Lalo usłyszymy nawiązujące tematycznie Espana Emmanuela Chabriera i dwie,  wspaniałe suity, pierwszą i 
drugą z opery Carmen Georgesa Bizeta. Czeka na was najwspanialsza muzyka hiszpańska francuskich kompozytorów. 

Teatr Bajka opowie o świnkach
Trzy Świnki to jedna z najbardziej lubianych przez dzieci 

opowieści. Historia trzech małych świnek, które na własnej 
skórze przekonały się, czym kończy się lenistwo. Przed-
stawienie zrealizowane w klasycznej bajkowej konwencji 
– kolorowe i rozśpiewane. Zapraszamy na ten spektakl już 
15 stycznia o godz. 16:00 do Świdnickiego Ośrodka Kultury.

A wystawi go Teatr Bajka, który działa już od 20 lat. To au-
torskie przedsięwzięcie Bożeny Oleszkiewicz, aktorki, lalkarki, 
piosenkarki i animatorki kultury. Tworzony jest przez aktorów 
związanych na co dzień z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu, 
a w swojej działalności koncentruje się na spektaklach dla 
młodszego widza. Stawia głównie na ożywczą moc martwych 
przedmiotów. Odwołuje się do dziecięcej wyobraźni i kreatyw-
ności. Przedstawienie dedykowane jest dla dzieci od 3 lat.

SCB, KaR
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kUlTURA / dzieje się

DzIEJE SIĘ CIEKaWIE

Biję sobie Andrzeja, bo jest słaby
W połowie grudnia wałbrzyski teatr zaprezentował ostatnią premierę, czyli „Bił sobie Andrzej” Ma-
riusza Gołosza, w reżyserii Macieja Hanuska. Spektakl jest współfinansowany przez Akademię 
Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, w ramach programu Fundusz na 
Start. Niestety młodzi twórcy nie mają powodu do dumy.
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NaSI UlUBIEŃCy
Jak zdarta płyta  

Wciąż namawiamy do tego samego. Tak było w 2022 i wcześniej, tak będzie też w 2023 roku. Chodzi 
oczywiście o to, byście zdecydowali się przygarnąć do siebie jakiegoś ogona. Dać mu nowy dom i 
poczucie bezpieczeństwa. Nie musimy chyba wspominać, że koty i psy z wałbrzyskiego schroniska 
dla zwierząt, wyczekują na to z utęsknieniem.
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ANDY, nr ewidencyjny 152/21
Wiek: 5 lat

Data przyjęcia do schroniska: 04.09.2021

ANDZIA, nr ewidencyjny 218/22
Wiek: 3 lata

Data przyjęcia do schroniska: 14.11.2022

ATOS, nr ewidencyjny 155/21
Wiek: 9 lat

Data przyjęcia do schroniska: 08.09.2021

CHRUPEK, nr ewidencyjny 50/22
Wiek: 4 lata

Data przyjęcia do schroniska: 14.03.2022

DŻEKI, nr ewidencyjny 121/22
Wiek: ok. 7 lat

Data przyjęcia do schroniska: 10.06.2022

HANA, nr ewidencyjny 151/22
Wiek: 3 lata

Data przyjęcia do schroniska: 11.09.2022

JOGI, nr ewidencyjny 173/18
Wiek: ok. 5 lat

Data przyjęcia do schroniska: 15.06.2018

LEXUS, nr ewidencyjny 215/22
Wiek: 3 lata

Data przyjęcia do schroniska: 09.11.2022

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 10 lat

Data przyjęcia do schroniska: 06.06.2019

MUPPET, nr ewidencyjny 6/21
Wiek: ok. 5 lat

Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2021

PREZES, nr ewidencyjny 149/22
Wiek: ok. 8 lat

Data przyjęcia do schroniska: 11.07.2022

TRYTKA, nr ewidencyjny 159/21
Wiek: ok. 8 lat

Data przyjęcia do schroniska: 10.09.2021

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu,  
tel. 74/8424223, kom. 510 084 734,  

mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl
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Położony we wschodniej 
części rezydencji ogród sta-
nowi jedno z najlepiej zacho-
wanych na Dolnym Śląsku i 
jedno z piękniejszych w skali 
kraju założeń w formie ogrodu 
francuskiego w stylu baro-
kowym. Ogród oddzielono 

od zamku dziedzińcem ho-
norowym (Cour d’honneur), 
wyznaczonym wysokim mu-
rem z kutą kratą, otwartym 
ozdobną bramą, położoną na 
osi głównego wejścia do zam-
ku. Regularne założenie po-
dzielono na dwie zasadnicze 

części – ogród kwiatowy oraz 
położony po stronie południo-
wej ogród gabinetowy. Obie 
części oddzielone są od siebie 
wysokim murem parawano-
wym, w który wmontowano 
przeniesiony tu specjalnie z 
Legnicy cenny manierystyczny 

portal, wyróżniający się boga-
tą dekoracją rzeźbiarską.

Ogród kwiatowy rozpla-
nowany w formie regular-
nych parterów obsadzanych 
wzorzystymi, wielobarwny-
mi kobiercami z sezonowych 
kwiatów, otacza centralnie 

położoną kamienną fontannę. 
W centralnym punkcie całego 
założenia położony jest rozpla-
nowany na rzucie ośmioboku 
i przykryty kopulastym, łama-
nym dachem, okazały pawilon 
ogrodowy, tak zwana favorita, 
który służył do odpoczynku i 
picia herbaty. Północną grani-
cę ogrodu wyznaczają dwie 
podłużne oranżerie, w których 
trzymano śródziemnomorskie 
rośliny, szczególnie wrażliwe 
na lokalne warunki klima-
tyczne.

Ogród gabinetowy uformo-
wany został na planie regular-
nych prostokątnych kwater, 
wyznaczonych starannie przy-
ciętymi zielonymi ścianami 
żywopłotów. Takie gabinety 

zapewniały użytkownikom 
ogrodu spokój i dyskrecję. 
Osobliwością tej części ogrodu 
był imponujący bindaż, czyli 
rodzaj sklepionego tunelu, 
utworzonego ze specjalnie 
formowanych roślin.

Na terenie całego założenia 
ustawione były rzeźby o tema-
tyce mitologicznej, specjalne 
wazy i donice z roślinami 
oraz liczne elementy małej ar-
chitektury ogrodowej, w tym 
kamienne ławki, fontanny, 
murki i schody.

W południowo-wschodnim 
narożniku ogrodu zachował 
się niewielki domek ogrod-
nika, nakryty mansardowym 
dachem.

W przeciwieństwie do re-
gularnego ogrodu francu-
skiego, który symbolizować 
miał naturę ujarzmioną wolą 
człowieka, kompozycja Parku 
Angielskiego, który założono 
w Roztoce w drugiej połowie 
XIX wieku, miała sugerować 
swobodne, organiczne i płyn-
ne formy naturalnego kra-
jobrazu. Rozplanowany na 
powierzchni 18 ha park, po-
łożony w południowej części 
założenia, w sposób naturalny 
łączy się z otaczającym go, 
otwartym krajobrazem pól 
uprawnych i stanowi zieloną 
otulinę rezydencji. Starannie 
zakomponowane wnętrza 
parkowe, w tym położona na 
osi południowej elewacji zam-
ku rozległa polana parkowa z 
okrągłą fontanną, powiązane 
ze sobą systemem osi i otwarć 
widokowych, tworzą zielone 
enklawy, sprzyjające relakso-
wi i kontemplacji natury.

Ciekawostką są zachowane 
ślady dawnego systemu hy-
drotechnicznego zasilającego 
zamkową fosę i położoną nie-
opodal elektrownię wodną.

Red

Park i ogród jakich niewiele 
Czekaliście, byśmy wrócili do opisu zabytkowej rezydencji Roztoka? Jesteśmy 
pewni, że tak. Zamek już znacie dobrze, a co z Ogrodem Francuskim i Parkiem An-
gielskim otaczającymi budowlę? Dziś czas na te dwa elementy całego zespołu. Za-
mknijcie oczy i pomyślcie, że znaleźliście się w pięknych okolicznościach przyrody. 
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Regularne założenie 
podzielono na dwie 
zasadnicze części – 
ogród kwiatowy oraz 
położony po stronie 
południowej ogród ga-
binetowy

Trochę historii 
Już w XIV wieku w Roztoce istniał zamek nawodny. W 1374 roku jako właściciel ma-

jątku rycerskiego wzmiankowany był Hentschel von Reibnitz. Jego potomek Christoph 
II sprzedał Roztokę 2 stycznia 1497 roku Conradowi I von Hochberg, staroście zamku 
grodzieckiego i księstwa świdnicko-jaworskiego. Po śmierci Konrada zamek odziedziczył 
jego syn Georg, który wprowadził w swoim majątku religię protestancką. W XVI wieku 
zamek przebudowano w stylu renesansowym. 

Gruntowna odnowa na okazałą rezydencję w stylu barokowym miała miejsce za pano-
wania Hansa Heinricha III i ukończona została w 1725 roku, o czym zaświadcza inskrypcja 
do dziś zachowana na dzwonie umieszczonym na zamkowej wieży. Autorem przebudowy 
był zapewne pracujący równolegle na Zamku Książ architekt Feliks Anton Hammerschmidt. 
Z tego okresu zachowała się zasadnicza bryła zamku wraz z wieżą od strony południowej 
oraz okazała, dwukondygnacyjna sala balowa z wystrojem malarskim plafonu. 

Największy rozkwit rezydencji w Roztoce przypada na XIX w. Obecny kształt i wystrój 
zawdzięcza zamek gruntownej przebudowie, jaka miała miejsce w latach 70. XIX wieku. 
Autorem projektu był nadworny architekt Hochbergów, Olivier Pavelt. Zmieniono wów-

czas wystrój elewacji, pozostawiając jednak nienaruszoną bryłę pałacu. Nowy wystój zyskały pałacowe wnętrza, ozdobione 
kosztownymi gobelinami, boazeriami, kunsztownymi sztukateriami i malowidłami. W stanie oryginalnym pozostawiono 
jedynie salę balową. 

 » Położony we wschodniej części rezydencji ogród stanowi jedno 
z najlepiej zachowanych na Dolnym Śląsku tego typu założeń
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Jednak gdyby nie obecność 
kina, dzisiejszy wygląd gier 

byłby zupełnie inny. Przy-
wołując jedne z pierwszych 

kultowych gier, takich jak 
Space Invaders, Pac-Man czy 
Tetris można zauważyć, iż 
kładą one nacisk głównie na 
rozgrywkę. Wraz z upływem 
czasu, game design, dzięki 
nowym technologiom zwią-
zanym z lepszą specyfikacją 
komputerów zaczął się gwał-
townie zmieniać. Naturalną 
koleją rzeczy stało się więc 
poszerzanie kadry o nowych 
pracowników. Większe studia 
zaczęły zatrudniać również 
aktorów, scenarzystów, reży-

serów i dźwiękowców, którzy 
posiadali już doświadczenie 
w branży filmowej, np. Steven 
Spielberg, który brał udział 
przy powstawaniu serii Medal 
of Honor. Do produkcji gier 
zaczęto zatrudniać profesjo-
nalnych aktorów, takich jak 
Keanu Reeves (Cyberpunk 
2077), Norman Reedus (Death 
Stranding) czy Willem Dafoe 
(Beyond: Dwie dusze).  

Coraz większe znaczenie 
odgrywała również ścieżka 
dźwiękowa gry, która zupełnie 

jak ta filmowa, potrafi wypro-
mować dzieło w popkulturze. 
Każdy miłośnik kina zna mo-
tyw przewodni Titanica lub 
Gwiezdnych Wojen, tak jak 
każdy gracz pamięta muzykę 
z kultowego Skyrima. Wspól-
ną cechą przywoływanych 
mediów kreatywnych mogą 
być też techniki animacyj-
ne. Najpopularniejszą z nich 
jest „motion capture”, czyli 
przechwytywanie akcji na 
podstawie trójwymiarowych 
ruchów aktorów. 

Gry dzisiejszych czasów 
są dziełami spójnymi i mogą 
być bardziej zaawansowane 
niż filmy pod względem kre-
atywnym i technologicznym, 
ponieważ forma i przekazy-
wana treść może być zależna 
od każdego człowieka indywi-
dualnie. Istnieją bowiem takie 
gry, jak np. Detroit: Become 
Human, które zawierają wiele 
alternatywnych zakończeń 
uwarunkowanych wyborami 
gracza. Nie byłoby to jednak 
możliwe, gdyby nie  kunszt 
i inspiracje wzięte prosto z 
kinematografii jak np. od-
powiednie ułożenie kamery, 
kreatywność scenarzystów czy 
użyta technologia. 

„Akoashi” SKN Challenger

Uzyskanie odszkodowania 
od podmiotu odpowiedzial-
nego za utrzymanie chodni-
ka w należytym stanie sto-
sunkowo często przebiega 
z komplikacjami. Wynikają 
one głównie z trudności w 
ustaleniu, kto w momencie 
wypadku odpowiadał za stan 
chodnika. Nie zawsze bo-
wiem odpowiedzialnym jest 
właściciel terenu, a nawet 
jego zarządca. W przypad-
ku dróg publicznych za stan 
nawierzchni chodników od-
powiada gmina lub miasto, 

z kolei za chodniki osiedlowe 
odpowiadają zarząd osiedla, 
spółdzielnia mieszkaniowa 
lub wspólnota mieszkaniowa. 
Jeśli chodnik przylega do pry-
watnej posesji, za jego stan 
odpowiedzialny jest właściciel 
posesji – chyba, że oddziela 
go pas zieleni. W takiej sy-
tuacji za chodnik odpowiada 
gmina, zarząd osiedla bądź 
spółdzielnia mieszkaniowa. 

W dochodzeniu swoich rosz-
czeń pomóc może dokumenta-
cja sporządzona przez pracow-
ników pogotowia ratunkowe-

go, które zostanie wezwane na 
miejsce wypadku. Nie zawsze 
jednak obrażenia wymagają 
wezwania karetki pogotowia 
– zawsze jednak należy udać 
się do lekarza, celem przeba-
dania, a także sporządzenia 
dokumentacji medycznej. Tylko 
na jej podstawie będzie można 
ubiegać się o odszkodowanie 
za poniesione obrażenia. Na-
leży także zbierać wszystkie 
imienne rachunki za kolejne 
wizyty lekarskie, rehabilitację 
czy wykonane zabiegi. Rachun-
ki wraz z całą dokumentacją 
medyczną będą niezbędne 
do tego, aby otrzymać od-
szkodowanie. Będą również 
decydować o jego wysokości. 
Na miejscu zdarzenia war-
to wykonać również zdjęcia, 
na których widoczne będzie 
zaniedbanie w obowiązkach 
zarządcy drogi dla pieszych.

Bardzo przydatnym dowo-
dem w postępowaniu odszko-
dowawczym są również ze-
znania świadków. Warto wziąć 
numer telefonu od osoby, która 
widziała upadek, a następnie 
poprosić o pisemną relację z 
wypadku. Osoba, która doznała 
urazu w wyniku upadku na 
chodniku, może ubiegać się o: 
jednorazowe odszkodowanie 
za koszty leczenia – w koszty le-
czenia wlicza się również dojazd 
na rehabilitację lub do lekarza 
specjalisty; odszkodowanie z 
tytułu utraconego dochodu – 
należy się poszkodowanym, 
którzy w wyniku poniesionych 
obrażeń nie mogą pracować; 
jednorazowe odszkodowanie 
za poniesione straty – utrata 
znaczącego klienta lub kon-
trahenta, a także konieczność 
przekwalifikowania się, któ-
ra związana jest z odbyciem 

płatnych kursów czy szkoleń; 
jednorazowe odszkodowanie 
za zniszczenia – zwrot kosz-
tów za zniszczone w wyniku 
wypadku mienie, np. telefon, 
laptop, odzież, a także rentę z 
tytułu zwiększonych potrzeb – 
mogą one wynikać z potrzeby 
opieki medycznej, konieczności 
rehabilitacji, zakupu sprzętu 
medycznego czy chociażby 
leków.

Poszkodowany na chodni-
ku pieszy może także starać 
się o zadośćuczynienie. Jeśli 
zdarzenie skutkowało bólem, 
cierpieniem, a także lękiem i in-
nymi niematerialnymi stratami, 
ofierze wypadku należy się za-
dośćuczynienie, niezależnie od 
wypłaconego odszkodowania. 
O ile sprawy o odszkodowanie 
dość często kończą się postę-
powaniem likwidacyjnym bądź 
ugodą, o tyle sprawy o zadość-

uczynienie najczęściej znajdują 
swoje miejsce w sądzie. Jed-
nak z reguły skutki wypadku 
bywają na tyle poważne, że 
walka o własne prawa warta 
jest poświęconego czasu.

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  
Żeby wyjść do knajpki na jedzenie, nie trzeba specjalnej okazji, 

ani uroczystości. Można to zrobić spontanicznie. Takie wypady są 
najlepsze. Bez przygotowań, bez planowania. Ot, idziecie i już. 
Pytanie tylko gdzie pójść? W tym przypadku możemy wam pomóc. 
Fajnym miejscem jest Kryształowa Gospoda Kuflowa. Restauracja, w 
której dzięki nam zjecie taniej niż inni. Jeśli chcecie skorzystać z ra-
batu, musicie wziąć udział w naszej zabawie i dobrze odpowiedzieć 
na pytanie. Zerknijcie na fotografię obok. Jaki dolnośląski zamek 
widoczny jest na zdjęciu?

Odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie go przy składaniu za-
mówienia. Wówczas otrzymacie 15-procentowy rabat na wybrane 
danie. Na miłośników pysznego jedzenia i posiadaczy kuponów z 
naszej gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu 
czekają od najbliższej środy (11 stycznia) do piątku (13 stycznia). 
Regulamin znajdziecie na stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na 
miejscu i otrzymacie na wynos

kUpoN

Jaki dolnośląski zamek widoczny jest na 
zdjęciu?

 

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

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

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

MiszMasz

okiem gracza

Gry i filmy ramię w ramię    
Co łączy rozgrywkę komputerową z kinematografią? Od kilku lat zarówno gry kom-
puterowe, jak i filmy stanowią znaczącą część rynku medialnego. Pomimo ciężkie-
go okresu dla branży filmowej związanego z pandemią, rynek gier komputerowych 
znacznie się rozwinął i obecnie wart jest 195 mld dolarów, co stanowi dwukrotną 
wartość przemysłu filmowego.

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Co z odszkodowaniem za wypadek 
na chodniku? Wszystkie zawiłości 
tłumaczy adwokat Adam Daraż.
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Masło, naturalny produkt 
pochodzenia zwierzęcego. 
Najlepiej smakuje jako doda-
tek do jajecznicy i świeżego 
pieczywka. Spożycie masła jest 
uwarunkowane naszym kli-
matem i kulturą. W miejscach, 
gdzie rosną drzewa oliwne 
(rejony Morza Śródziemnego) 
jako dodatek do chleba stosuje 
się oliwę z oliwek, a nie ma-

sło. Dieta śródziemnomorska 
uznana jest za najzdrowszą na 
świecie, a jednym z jej założeń 
jest ograniczenie tłuszczów 
pochodzenia zwierzęcego i ich 
zamiana na te pochodzenia 
roślinnego (głównie oliwa z 
oliwek). W Polsce nie rosną 
oliwki, ale mamy za to pod do-
statkiem rzepaku, który swoimi 
właściwościami dorównuje, 

a niekiedy nawet przewyższa 
oliwę z oliwek (więcej wita-
miny E i kwasów omega 3). 

Przyznacie jednak, że chleb 
z olejem rzepakowym nie 
będzie smakował tak jak z 
masłem i tu na pomoc przy-
chodzą miękkie margaryny. 
Kiedyś okryte złą sławą z po-
wodu sposobu ich wytwarza-
nia (uwodornienie i tworzenie 

się szkodliwych tłuszczów 
trans) dziś wytwarzane w pro-
cesie estryfikacji zachowują 
swoje korzystne właściwości 
olejów roślinnych. Producenci 
do niektórych margaryn doda-
ją sterole i stanole roślinne, 
które obniżają cholesterol 
LDL. Wszystkie margaryny 
poza witaminą E mają doda-
ne witaminy A i D. Poza tym 

margaryna ma o wiele mniej 
kalorii niż masło. Najczęściej 
ok. 400 kcal w 100 g marga-
ryny podczas gdy 700 kcal jest 
w 100 g masła. 

Co więc wybrać, masło czy 
margarynę? Dla dzieci do 3 
roku – masło, ponieważ za-
warty w nim cholesterol jest 
istotny dla rozwoju malucha. 
Osoby starsze zdecydowanie 

powinny sięgać  po marga-
rynę, ponieważ zawarte w 
niej kwasy Omega 3 mają 
istotny wpływ na utrzymanie 
mózgu w dobrej kondycji. 
Osoby z chorobami serca lub 
zaburzonym metabolizmem 
lipidów również powinny 
wybrać margarynę ze wzglę-
du na właściwości obniżające 
poziome „złego” cholesterolu. 
Osoby, dla których ilość spoży-
wanych kalorii ma znaczenie, 
również powinny używać 
miękkich margaryn do sma-
rowania, choćby ze względu 
na mniejszą kaloryczność w 
stosunku do masła (najmniej-
sza kaloryczność dostępnej 
margaryny to tylko 180 kcal 
w 100 gramach). 

Jeśli nie należycie do żadnej 
z tych grup i lubicie masło, 
to postawcie na różnorod-
ność. Jeśli używacie masła 
do smarowania pieczywa, to 
do sałatek dodawajcie oliwę 
z oliwek, a do smażenia uży-
wajcie oleju rzepakowego. 
Pamiętajcie, że „to dawka 
czyni truciznę”, więc masło 
używane w niewielkich ilo-
ściach zamiennie z tłuszczami 
roślinnymi nie przyczyni się 
do negatywnych skutków 
zdrowotnych, a w zdrowym 
i zbilansowanym odżywianiu 
istotna jest różnorodność spo-
żywanych produktów.  

Jarosław Piotrowski
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U W a g a  k o N k U r s  
Po zwariowanym świąteczno-noworocznym okresie warto chwilę 

odetchnąć. Na przykład w sympatycznym towarzystwie i w miłych wnę-
trzach. Do tego przy dobrej kolacji lub lunchu. O towarzystwo musicie 
zadbać sami, natomiast my proponujemy wam odpowiednie miejsce, 
gdzie porządnie i smacznie zjecie. A do tego dzięki nam zapłacicie 
mniej za zamówioną potrawę. To Restauracja Kryształowa w Świdnicy. 
Aby skorzystać z promocji, musicie jednak wziąć udział w konkursie i 
poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Przyjrzyjcie się zdjęciu. Co to za 
dolnośląskie jezioro? 

Odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie w lokalu podczas składania 
zamówienia. Wtedy otrzymacie 15-procentowy upust na wybrane danie. 
Na lubiących dobre jedzenie i posiadaczy kuponów z naszej gazety 
w świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają od najbliższej środy 
(11 stycznia) do piątku (13 stycznia). Szczegółowy regulamin konkursu 
dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na 
wynos jak i zjecie na miejscu.

kUpoN
Co to za dolnośląskie  

jezioro? 

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

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

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

MiszMasz

z czym to się je

Masło czy margaryna?
To odwieczny dylemat. Niech rzuci kamieniem ten, kto choć raz nie zastanawiał 
się nad odpowiedzią na tak zadane pytanie. A skoro jest to tak intrygująca spra-
wa, wydaje się, że mamy do czynienia z idealną „zagadką” do rozwikłania przez 
naszego dietetyka, Jarosława Piotrowskiego.  

 » Czym posmarować najlepiej 
pieczywo – masłem czy margaryną? 
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O kryzysie energetycznym 
słyszał chyba każdy. Nie wi-
dać końca wzrostu cen gazu, 
ropy i energii elektrycznej. Co 
będzie dalej? Nikt nie wie. 
Jednym z długoterminowych 
sposobów na walkę z kry-
zysem jest automatyzacja, 
której przyjrzymy się dzisiaj.

To właśnie dzięki niej pe-
wien użytkownik zaoszczędził 
w swoim domu 58 proc. 
gazu. Następnie po zintegro-
waniu fotowoltaiki z magazy-
nem energii osiągnął 90 proc. 
ogólnej samowystarczalno-
ści, choć wstępne wyliczenia 
instalatora zakładały jedynie 
72 proc. Nie wierzycie? To 
wszystko udało się dzięki 
Miniserverowi, jednostce 
sterującej, która zajmuje się 
zarządzaniem energią. In-
formacje z z systemu PV po-
zwoliły opracować efektywne 
sterowanie ogrzewaniem 
i na tym właściciel domu 
zyskał najbardziej. To przy-

kład na idealną współpracę 
między kilkoma elementami: 
Miniserverem, systemem 
fotowoltaicznym, magazy-
nem energii i urządzeniami 
energetycznymi.

Nie trzeba być wybitnym 
specjalistą, żeby wiedzieć, 
że prąd będzie coraz droż-
szy. Każdy chciałby go za-
cząć oszczędzać. Tylko jak 
to zrobić efektywnie? Nie 
jest tajemnicą, że urządze-
nia w trybie czuwania to 
niepozorne pożeracze ener-
gii. Przyznajcie szczerze, 
czy coś z tym robicie? Czę-

sto nie zmieniacie niczego 
w swoich nawykach. Być 
może dlatego, że potencjał 
oszczędności energii jest tu 
niedoceniany. Jeżeli za każ-
dym razem całkowicie odłą-
czycie 5 takich urządzeń od 
prądu, zamiast pozostawiać 
je w trybie gotowości, może-
cie zaoszczędzić nawet 400 
zł rocznie. Pomoże w tym 
Smart Home. System pozwa-
la automatycznie odłączyć 
wszystkie odbiorniki energii 
w trybie stand-by, gdy nie 
będziecie z nich korzystać, 
np. gdy wychodzicie z domu 
lub idziecie spać. Wystarczy 
kliknąć na przycisk lub ikonę 
w aplikacji.

Jak oszczędzać energię 
wietr ząc dom? Zamiast 
pozos tawian ia  uchy lo -
nych okien, powinno się 
je otwierać co kilka godzin 
na parę minut szybkiego 
wietrzenia. Oszczędza to 
energię elektryczną i jest 

wiemy jAk żyć

Dom może być inteligentny 
Dobrze przeczytaliście, to nie żart. Jesteście ciekawi, co kryje się pod tajemniczym pojęciem inte-
ligentnego domu? Co stanie się, gdy zabraknie w nim prądu? Czy technologia jest niebezpieczna i 
zagraża nam w jakikolwiek sposób? Czy opłaca się instalacja systemu Smart Home? Przez kolejne 
odcinki postaramy się odpowiedzieć na te i wiele innych pytań. 

WIEMy JaK  żyć

Pamiętajcie, że nawet 
niewielkie obniżenie 
temperatury w wa-
szych mieszkaniach 
lub domach prowadzi 
do dużych oszczędno-
ści energii elektrycznej
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 » Czy opłaca się instalacja 
systemu Smart Home? To 
pytanie zadaje sobie coraz 
więcej osób
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bardziej wydajne. Jeśli to 
możliwe, otwórzcie kilka 
okien jednocześnie, idealnie 
naprzeciw siebie, aby za-
pewnić optymalną wymia-
nę powietrza. Oczywiście 
należy wówczas wyłączyć 
ogrzewanie. Zapobiega to 
ucieczce ciepła przez okna. 
Po ich zamknięciu można 
jeszcze chwilę odczekać i 
ponownie włączyć ogrze-
wanie. Ciepło resztkowe, 
które jest gromadzone np. w 
ścianach, ponownie ogrzeje 
pomieszczenie. Jak może po-
móc automatyzacja? Kontakt 
drzwiowy i okienny  oraz 
uchwyt okienny wykrywa, 
czy okno było uchylone przez 
długi czas. W razie potrze-
by automatycznie reguluje 
ogrzewanie w danym po-
mieszczeniu. Jeśli zamkniecie 
okno, ogrzewanie zostanie 
ponownie aktywowane po 
pewnym czasie, a wy na 
koniec roku zdziwicie się, że 
zostało wam w portfelach 
800 zł. 

Stosujcie nowoczesne i 
stylowe oświetlenie. Światła 
LED są bardziej wydajne i 
trwałe niż tradycyjne żarów-
ki. W porównaniu z klasycz-

nym oświetleniem można 
na nich zaoszczędzić nawet 
do 80 proc. zużycia energii 
elektrycznej i nie trzeba ich 
wymieniać przez wiele lat. 

Tu też pomoże wspomniany 
system. Zalecamy zastoso-
wanie świateł LED opraco-
wanych specjalnie z myślą o 
nowoczesnych instalacjach. 

Od spotów RGBW i WW, 
poprzez taśmy po stylowe 
lampy wiszące. I znów w 
kieszeni pozostanie kilkaset 
złotych. 

Pamiętajcie, że nawet nie-
wielkie obniżenie temperatury 
prowadzi do dużych oszczęd-
ności energii elektrycznej. 
Choćby niższa temperatura o 
2°C w pokoju pozwoli zaosz-
czędzić do 20 proc. kosztów 
ogrzewania. Inteligentne ste-
rowanie ogrzewaniem zapew-
ni, że w pokojach utrzyma 
się wymagana temperatura. 
Pójdźmy krok dalej. Gdy nie 
ma was w domu, system 
spowoduje, że temperatura 
obniży się automatycznie. 
Wieczorem dom sam osiągnie 
odpowiednią temperaturę. 
Wystarczy tylko  podać czas, 
kiedy będziecie obecni. Wasz 
dom zajmie się resztą. Pozwoli 
to zaoszczędzić nawet do 
30 proc. na rachunkach za 
ogrzewanie.

I jeszcze bardzo ważna 
rzecz. Dzięki fotowoltaice nie 

zarobicie dziś żadnych pienię-
dzy, ponieważ za wyproduko-
waną energię elektryczną nie 
dostaniecie prawie nic. Jeśli 
jednak mądrze wykorzystacie 
własną energię do ładowania, 
możecie zaoszczędzić średnio 
ponad 2,8 tys. zł rocznie np. 
w swoim aucie elektrycznym, 
które może być automatycz-
nie ładowane po wyprodu-
kowaniu wystarczającej ilo-
ści energii przez system PV, 
bez konieczności jej zakupu. 
Rocznie zaoszczędzicie około 
500 zł na klimatyzacji, jeśli 
wykorzystacie do niej własną 
energię z PV.

Inteligentny Dom zapewnia 
wszystko, co potrzebne do 
oszczędzania. 

Krzysztof Musiałkiewicz (Int-Dom)

Hoopers koncentruje się na 
zdolnościach zarówno psa, jak 
i właściciela, ich  współpracy, 
komunikacji, dlatego pogłębia 
naszą relację z pupilem. 

Hoopers możecie spotkać 
w formie zajęć indywidual-

nych bądź grupowych. Dla 
wielu psiolubów  może ko-
jarzyć się z agility, tylko w 
innej formie. Hoopers to prze-
szkody ustawione na płaskiej 
przestrzeni, przez które psy 
mogą przechodzić wypełnia-

jąc swoje zadanie. Dodat-
kowo psy pracują z dala od 
nas, co pomaga budować 
pewność siebie i niezależ-
ność. Pozostałe korzyści tego 
sportu: zwiększa świadomość 
ciała, psy bardzo aktywne 

odnajdują się przy prostych 
konstrukcjach torów, zwierzę-
ta skupiają się na określonym 
celu, szybciej przekierowują 
się na przewodnika z okre-
ślonego dystansu. 

Sprzęt hoopers zapew-
nia udział czworonogów 
w każdym wieku, o różnej 
wielkości, wszystkich i  bez 
konieczności wykonywania 
ostrych zakrętów lub schy-
lania się przed tunelami czy 
obręczami. Również starsze 
psy mogą dołączyć do takiej 
zabawy, ponieważ jest ona 
mniej obciążająca stawy niż 
forma prawdziwego agility z 
stacjonatami. Przez bramki, 
obręcze mogą przechodzić na-
wet ośmiomiesięczne psiaki. 

Hoopers wywodzi się z 
USA, a w Europie mocno roz-
kręcił się w Holandii, Wielkiej 
Brytanii i Czechach. Dodajmy, 
że z tej dziedziny trenerzy i 
behawioryści mogą zdobyć 
specjalną licencję. W Polsce u 
wielu trenerów możecie spo-
tkać się z łączonymi sportami 
czy indywidualnymi lekcjami 
dla psów z udziałem obręczy 
oraz pozostałymi elementami 
hoopers.

Justyna Rawska,  
behawiorysta zwierząt,  

instruktor szkolenia (trener) psów

wiemy jAk żyć
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Idealny dla każdego… psiaka 
W Polsce to rzadko spotykana forma aktywności dla psów. Hoopers to jednak doskonały sport 
dla naszych pupili, który jest idealny dla czworonogów i ich właścicieli w każdym wieku i na 
każdym poziomie sprawności. Psy poruszają się po obręczach, beczkach i tunelach z takim sa-
mym tempem i emocjami czy zwinnością, ale trasy są płynne i nie obejmują ciasnych zakrętów, 
dzięki czemu są dostępne dla wszystkich! 

 »  Hoopers koncentruje się na zdolnościach 
zarówno psa jak i właściciela

 » Światła LED są bardziej 
wydajne i trwałe niż 
tradycyjne żarówki
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Poziomo:
4 - wierzchnia warstwa ziemi 
nadająca się pod uprawę – 
grunt
6 - widowisko teatralne zwią-
zane tematycznie z Bożym 
Narodzeniem - szopka
8 - przędza syntetyczna nie-
rozciągliwa, nieprzewiewna, 
niemnąca – kremplina
12 - wielka masa śniegu lub 
kamieni staczająca się gwał-
townie ze zbocza górskiego 
– lawina
13 - ponowny podział czegoś, 
zwykle dóbr materialnych - 
redystrybucja
16 - procesy zachodzące 
wskutek przepływu prądu 
przez elektrolit – elektroliza
18 - duszpasterskie odwie-
dziny księży u parafian po 
świętach Bożego Narodzenia 
– kolęda
Pionowo:
1 - oszust i aferzysta na wielką 
skalę – hochsztapler

2 - bohater sagi Andrzeja Sap-
kowskiego - Wiedźmin
3 - zupełny rozkład wartości 
moralnych w jakimś środowi-
sku – degrengolada
5 - rozmieszczenie lub prze-
mieszczenie czegoś – dyslo-
kacja
7 - osoba z chorobliwą skłon-
nością do podpalania lub do 
zabaw z ogniem - piroman
9 - w judaizmie: król, wyba-
wiciel Izraela, przepowiadany 
przez proroków - Mesjasz
10 - szczególnie udane dzieło 
sztuki lub rzemiosła – maj-
stersztyk
11 - lekarstwo – medykament
14 - potocznie zardzewiałe i 
zniszczone przedmioty meta-
lowe – szmelc
15 - zorganizowana grupa 
osób protestujących przed 
gmachem jakiegoś urzędu - 
pikieta
17 - wzór tworzony przez 
układ otworów – ażur

Odpowiedzi do krzyżówki  
z poprzedniego wydania

WałbrzyszankaPoziomo:
3 - jednostka wierszowa, tworząca zestaw 
pewnej liczby wersów 
5 - sposób wypowiedzi w utworze epickim 
6 - droga w lesie powstała przez wycięcie 
drzew 
9 - organizm ludzki lub zwierzęcy 
rozwijający się z zapłodnionego jaja 
10 - człowiek mający skłonności do reakcji 
nerwicowych 
12 - ośmieszenie się, kompromitacja
13 - konstrukcja, która podtrzymuje lub 
usztywnia coś 
14 - zwięźle sformułowane zdanie 
zawierające ogólną myśl moralną lub 
filozoficzną 
16 - instrument dęty w kształcie  
wygiętej fajkowato rury 
17 - grupa ludzi wybitnych w jakiejś 
dziedzinie, związanych wspólnymi celami, 
poglądami
18 - tkanina wełniana lub bawełniana o 
splocie płóciennym, z delikatnym  
meszkiem 
Pionowo:
1 - naczynie metalowe do gotowania wody 
i parzenia herbaty ogrzewane węglem 
drzewnym 
2 - depresyjny teren nadmorski, sztucznie 
osuszony i otoczony groblami 
4 - tekst maszynowy lub odręczny 
przygotowany do druku 
7 - trzeci okres ery mezozoicznej 
8 - zjawisko unoszenia się w powietrzu ciał 
materialnych wbrew prawu ciążenia 
11 - poszukiwanie potrzebnej informacji w 
aktach, archiwach, bibliotekach 
15 - zbiór zasuszonych, poklasyfikowanych 
roślin, naklejonych na arkusze papieru
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Każdy numer gazety  
możesz pobrać

BEZPŁATNIE
ze strony

www.wieszco.pl

pestycydów
Bez

GMO
Bez
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Było tak blisko! W poprzednim 
sezonie Chełmiec zajął drugie miej-
sce w grupie i poważnie planował 
organizację turnieju półfinałowego o 
awans do I ligi w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów. Nic z tego nie wyszło, bo 
obiekt w tamtym okresie stał się 
schronieniem dla uchodźców z Ukra-
iny. Ostatecznie turniej rozegrano w 
Legionowie, gdzie nasze dziewczyny 
mierzyły się z miejscową Legionovią, 
Silesią Volley Mysłowice oraz Geda-
nią Gdańsk. Nasze pokonały gospo-
dynie 3:2 oraz ekipę z Gdańska 3:0 
oraz przegrały z Silesią 1:3. Niestety, 

wyjątkowo niefortunny układ innych 
wyników sprawił, że Chełmiec zajął 
trzecie miejsce w grupie i musiał 
zapomnieć o grze w finale baraży. 

W nowym sezonie widzimy bardzo 
podobny scenariusz. Zawodniczki z 
Wałbrzycha plasują się na drugim 
miejscu w grupie trzeciej (7 zwy-
cięstw, 4 porażki). Ich grę dobrze się 
ogląda. Doskonale prezentuje się 
Agata Olejniczak, świetnie radząca 
sobie w odbiorze. Pewne są Alek-
sandra Małodobra i Nicole Jochym. 
Niczego złego nie można powiedzieć 
o postawie Karoliny Olczyk i Agniesz-

ki Pietraszewskiej. Po kontuzji do 
gry wróciła też Sandra Mielczarek. 
Słowem wszystko układa się po myśli 
sztabu szkoleniowego wałbrzyskiego 
klubu. 

W MKS-ie umiejętnie wprowa-
dzają także juniorki. W pamięci 
pozostaje mecz z Sari Żory, gdy pod 
nieobecność dwóch środkowych 
trener Olczyk musiał postawić na 

młodą Marię Górską. Ta poradziła 
sobie jednak świetnie. Kapitalnym 
widowiskiem była także pięciose-
towa, ostatecznie przegrana batalia 
z Sokołem Katowice. To był mecz 
pełen bloków, asów serwisowych i 
niesamowitych obron. Jedna z akcji 
trwała trzy minuty! 

Pod koniec roku Chełmiec zorgani-
zował uroczystą wigilię w klubowym 

gronie. Siatkarki zamieniły stroje 
sportowe na wieczorowe, a rodzin-
na atmosfera dodała wyjątkowości 
temu wydarzeniu. Czas jednak wra-
cać do gry! Rok MKS rozpocznie 21 
stycznia od meczu wyjazdowego, ale 
już 28 stycznia o godz. 17:00 zagra 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów w 
derbach z Volleyem Świdnica! 

Dominik Hołda

Wcale się nie 
zatrzymują
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
ponownie zameldował się w czołów-
ce swojej grupy w II lidze. Podopiecz-
ne Marka Olczyka budują formę przed 
dalszą częścią sezonu. Czy tym ra-
zem zaserwują nam awans do turnie-
ju finałowego i upragnioną promocję 
do I ligi?
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 » Zawodniczki z Wałbrzycha plasują się 
na drugim miejscu w grupie trzeciej z 

bilansem 7 zwycięstw i 4 porażek
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Leszek Milewski, dzienni-
karz piłkarskiego portalu goal.
pl, napisał kiedyś w mediach 
społecznościowych, że cebu-
la to pomarańcza północy. 
Wpis żartobliwy, humory-
styczny, wywołujący uśmiech 
na twarzy. Krajem północy 
jest tu Polska, gdzie przecież 
pomarańczy próżno szukać 
dojrzewających na drzewach. 
Cebula za to występuje po-
wszechnie, a – jak wiadomo 
– cebula, jajka, mąka i sól to 
podstawowe wyposażenie 
wielu domów. Cebula od-
grywa główną rolę w gospo-
darstwie domowym, ale nie 
rozpala naszej wyobraźni, bo 

przy jej krojeniu nie możemy 
opanować łez, a oddech po jej 
spożyciu pozostaje nieświeży. 
Co innego pomarańcza. Ten 
owoc to smak, kolor, sok, 
energia i witaminy. Zimą przy-
pomina o świętach, latem 
kojarzy się ze słoneczną Grecją 
lub Hiszpanią. Kierując się 
drogą skojarzeń pragniemy, 
by nasza ukochana drużyna 
koszykówki była soczysta jak 
pomarańcza i wywoływała 
pozytywne skojarzenia. Nie 
chcemy, by doprowadzała do 
łez oraz jesteśmy przeciwni 
łączenia jej z obciachem, czyli 
jednym z pejoratywnych okre-
śleń cebuli. 

W Tychach Górnik przegrał 
z miejscowym GKS-em aż 
68:88. Kibiców z Wałbrzycha i 
Tychów łączy szczególna więź, 
ale na parkiecie o przyjaźni nie 
było mowy. W wyjątkowo nie-
korzystnym świetle tyski GKS 
postawił nasz zespół w czwar-
tej kwarcie, wygranej przez 
gospodarzy 32:15. Pojedynek 
z wiceliderem Suzuki 1 Ligi 
miał dać odpowiedź jak wiele 
brakuje Górnikowi do czołów-
ki. Okazało się, że wzmocnio-
ny Amerykaninem Arinze Chi-
domem oraz młodzieżowcem 
Michałem Sitnikiem biało-
-niebiescy tworzą układankę, 
która dopiero może stać się 

kolektywem. Górnik oglądało 
się równie przyjemnie jak roz-
rywkowe jest krojenie cebuli.  

Nie będę czarował – przed-
świąteczna klęska na Górnym 

Śląsku bardzo mnie rozczaro-
wała i wprowadziła w gorszy 
nastrój, który próbowało ra-
tować ubieranie choinki. Ten 
mecz okazał się obciachem, 
ale wszyscy jesteśmy świa-
domi, że cebula ma warstwy. 
Wierzymy, że za pierwszą, 
przebrzmiałą powłoką ukaże 
się ta wewnętrzna, znacznie 
świeższa. 

A jeżeli już o świeżości 
mowa – nowy rok pod ko-
szem przyniósł pomarańcze! 4 
stycznia Górnik zagrał po raz 
pierwszy od ponad miesiąca 
przed wałbrzyską publicz-
nością. Pomimo niewygod-
nego, środowego terminu 

spotkania, hala Aqua-Zdroju 
wypełniła się kibicami głod-
nymi koszykówki i ciekawymi 
w jakiej formie znajdują się 
nowe nabytki klubu. Górnika 
po raz kolejny testował ze-
spół wysoko notowany. Tym 
razem był to sąsiad w tabeli, 
czwarty w zestawieniu SKS 
Starogard Gdański. Po gorz-
kim doświadczeniu w Tychach 
pojawiła się słodycz w starciu 
z Kociewskimi Diabłami. Gór-
nik przypominał pomarańczę: 
kipiał energią, jakby był wy-
pchany witaminami, dawał 
radość kibicom, dobrze się 
kojarzył. Pamiętajmy jednak, 
że i pomarańcza może trafić 
się niedojrzała i kwaśna. W 
czwartej kwarcie rozluźniony, 
grający rezerwami Górnik 
pozwolił gościom nieco zni-
welować 27-punktową stratę. 
Seria punktowa 14:2 SKS-u 
zmniejszyła rozmiary porażki 
ekipy Kamila Sadowskiego 
do 66:78. Górnicy odnieśli 
cenne zwycięstwo, bo prze-
skoczyli w tabeli środowego 
przeciwnika. 

Porządne 19 „oczek” za-
pisał na swoim koncie Ame-
rykanin Chidom. Popularny 
„Arizona” rozpoczął mecz od 
trzech celnych rzutów z gry, 
ale mógł się podobać także 
postawą w obronie, gdzie 
jego długie ręce wymuszały 
straty rywali. - Nasz trener 
potrafi wkomponować mój 
styl gry do drużyny. Mogę wy-
korzystywać swoje przewagi, 
ale także nauczyć się czegoś 
nowego o koszykówce. To 
może tylko zaprocentować – 
powiedział po meczu 25-letni 
skrzydłowy wałbrzyskiego 
klubu. Kalifornijczyk wraz 
ze słynącym z efektownych 
akcji Sitnikiem (dwa wsady w 
kontrze) są wartością dodaną 
po bronionej strefie parkietu. 
Obaj wciąż jednak potrzebują 
czasu na zgranie z kolegami, 
a ci muszą dostosować się do 
nowych ról w rotacji. Zdaniem 
trenera Marcina Radomskie-
go, pierwsze efekty pracy 
na treningach powinny być 
widoczne dopiero podczas 
wyjazdowego meczu z Mia-
stem Szkła Krosno (15.01). 
Wcześniej, bo 8 stycznia nasi 
zagrali u siebie z Decką Pel-
plin. Wynik meczu poznaliśmy 
jednak już po zamknięciu tego 
numeru WieszCo. 

Dominik Hołda
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Cebula i pomarańcza
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych na przełomie grudnia i stycznia poszu-
kiwał równej formy. Efekt okazał się słodko-gorzki. Gdy piszemy te słowa, nasi 
koszykarze plasują się na czwartym miejscu w Suzuki 1 Lidze, ale nie mamy 
wątpliwości, że stać ich na więcej. 

 » Adrian Kordalski nie musi już za 
wszelką cenę szukać punktów, może 
skupić się głównie na kreowaniu gry 

Po gorzkim doświad-
czeniu w Tychach po-
jawiła się słodycz w 
starciu z Kociewskimi 
Diabłami, a Górnik 
przypominał w nim 
pomarańczę – kipiał 
energią jakby był wy-
pchany witaminami i 
dawał radość kibicom
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XXIII. Szpital
W szpitalu po raz pierwszy byłam, kiedy się urodziłam. Nic z 

tego pobytu nie pamiętam. Potem, jeśli czytaliście moje wspo-
mnienia, to pamiętacie, jako 7-letnie dziecko trafiłam na oddział 
ortopedii i chirurgii dla dorosłych. Wreszcie przyszedł czas, żeby 
wylądować w szpitalu takim normalnym, dla dzieci, z powodu 
choroby. No, takiej normalnej. A zaczęła się ona w szkole. 

Jak świat światem, Polak Polakiem, szkoła koszmarem stoi. 
Nie pamiętam czasów, kiedy szkołę chwalono. Zawsze albo 
minister był zły, albo uczniowie niedobrzy, albo nauczyciele 
skorumpowani. Pośrodku szkoły zawsze stała barykada, oddzie-
lająca uczniów od nauczycieli i zawsze toczyła się tam walka. 
Albo oni nas, albo my ich! Istny koszmar! 

W sumie jednak klasycznych przykładów na koszmarną 
szkołę nie ma... Ot, oberwało się czasami „łapę” za gadanie 
na lekcji (nauczyciel uderzał linijką lub drewnianym piórnikiem 
po wewnętrznej stronie dłoni), stało w kącie tyłem do innych 
uczniów lub wylatywało za drzwi (Najlepsza kara! Pobyt poza 
klasą nie groził odpytywaniem!). W sumie każdy nauczyciela się 
najzwyczajniej w świecie bał, bo ten mógł wszystko, a biedny 
dzieciak nic.

Do szkoły chodziło się jak do, bądźmy kulturalni, toalety, 
czyli nie chcesz, ale musisz. Kończysz 7 lat, kończysz beztro-
skie dzieciństwo, zaczynasz szkolne dzieciństwo. Nie miałeś 
obowiązków, to teraz je masz. Szkoła to nie zabawa. Szkoła to 

nie przyjemność. To nauka. Tak oto nastawieni do szkoły przez 
rzeczywistość zastaną, rozpoczynaliśmy edukację i kontynuowa-
liśmy ją przez wiele lat. 

Najtrudniej było w klasach VII – VIII. Człowiek, mimo iż młody 
i jeszcze dzieciak, już zaczynał kumać, na czym świat polega. 
Rozpoczynał, jak wcześniej romantycy, okres burzy i naporu. 
Próbował sforsować szkolną barykadę i niestety, trafiał na 
jeszcze większy mur w postaci nauczycieli, którzy za wszelką 
cenę chcieli nauczyć wszystkiego. 

I tak biolożka uważała, że nauka o roślinach nagonasiennych 
i okrytonasiennych jest najważniejsza. Dla babki od geografii 
różnice w budowie Alp i Andów były podstawą życia każdego 
ucznia. Fizyka to jedyne źródło wiedzy o świecie. Chemia – przy-

szłość narodu, a matematyka – królowa nauk. I tak moglibyśmy 
w nieskończoność. Jedynie historia i lekcje ojczystego języka 
miały sens. Dla mnie oczywiście. Inni trzęśli portkami na wieść 
o klasówie z rozbioru zdań pojedynczych i złożonych. Zupełnie 
nie wiem, dlaczego to było takie fajne...

Moją zmorą, duszącą mnie do dziś na samo wspomnienie, 
była matma. Na widok cyferek dostawałam oczopląsu. I kiedyś, 
a było to zimą w siódmej klasie, wydarzyło się...

Zostałam wezwana do tablicy w celu rozwiązania równania 
z… jedną lub dwiema niewiadomymi? Bez znaczenia. Mój 
umysł z trudem przeskakiwał przez owe „x”, „y”, „z”. Pode-
szłam, wzięłam kredę do ręki, spojrzałam na czarną magię i 
ujrzałam tęczę. 

Grażyna Kulesza-Szypulska

Koszmary mego dzieciństwa 
czyli dawno temu na Nowym Mieście...
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 » Rodzinny dom... Ogińskiego 18 w 2017 roku

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
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Kiedy otworzyłam oczy, leżałam przed tablicą z nogami na 
krześle. Byłam w spódniczce, która w wyniku podniesienia nóg 
podwinęła się do góry i jak powiedział Zagłoba do Baśki sie-
dzącej na drabinie „że to nawet i niepolityczne pannie (…) , bo 
ucieszny może dać światu prospekt!”*. Nade mną pochylała się 
szkolna pielęgniarka i matematyk, a przez jego ramię zaglądał  
dyrektor szkoły. Na ręce miałam opaskę do mierzenia ciśnienia. 
Pielęgniarka trzymała mnie za nadgarstek. 

- Jak się nazywasz? - spytała.
Chora czy co? Nie powiedzieli jej? No dobra, przedstawię się. 

Podałam imię i nazwisko. 
- Bardzo dobrze. Już jest przytomna.
- Może zaniesiemy ją do gabinetu lekarskiego? - zapropono-

wał matematyk. 

Oczywiście, jak najdalej stąd. Jak najdalej od cyferek, iksów 
i igreków. 

- Lepiej do mnie – uznał dyrektor.
Oczywiście, że lepiej. Gabinet lekarski mieścił się w budynku 

zajmowanym przez klasy I – II, na ulicy Bogusławskiego. Pokój 
dyrektora – na parterze. 

Znieść to oczywiście nikt mnie nie zniósł. Za duża byłam. 
Delikatnie umieszczono mnie w pozycji pionowej i trzymaną 
pod rękę sprowadzono na parter. Posadzono mnie w wygodnym 
fotelu dyrekcji. Od razu poczułam się lepiej. Nie każdemu dane 
jest siedzieć na miejscu szefa. 

- Rodzice zawiadomieni? - zapytał dyrektor.
- Oczywiście. Od razu wysłałem ucznia. To blisko, na Ogiń-

skiego. 
I tu oczywiście dygresja na temat koszmarnego dzieciństwa. 

W szkolnym dzienniku znajdowały się wszelakie dane o uczniu. 
W tym – numer telefonu. Niestety, rzadko do domu, bo tele-

fonów prywatnych było jak na lekarstwo. Nic praktycznie nie 
zmieniło się od czasów mego urodzenia, kiedy, jak pamiętacie, 
telefon był jeden na pół ulicy. Numer przy danych osobowych 
należał do zakładu pracy rodziców. Kiedy rodzic był w domu 
lub pracował na przodku w kopalni i nie mógł ot tak sobie 
do telefonu podejść, podejmowano inną próbę nawiązania 
kontaktu, znacznie pewniejszą i solidniejszą. Do domu ucznia 
wysyłano innego ucznia. Ten zawiadamiał rodzica lub sąsiada 
o wydarzeniu. Sąsiad był sąsiad i w razie przypadku losowego 
też w szkole się zjawiał, jeśli chodziło o dziecko sąsiada. 

Moja mama przybiegła bardzo szybko. Oczywiście wysłany 
po nią uczeń wszystko opowiedział, bo omdlenie przy tablicy 
na lekcji matematyki było wydarzeniem godnym szkolnej 
kroniki. Do dyrektorskiego pokoju wpadła bledsza ode mnie. 
Pielęgniarka chciała lecieć po sole trzeźwiące, ale mama jakoś 
dała radę. Tym bardziej, że zgromadzone wokół mnie grono 
miało już opracowany plan, co ze mną zrobić.  

- Ciśnienie w normie. Puls jedynie przyśpieszony. Dziecko 
reaguje prawidłowo. Nic mu nie zagraża.

Dziecko, choroba jasna, jakie dziecko... Właśnie mam okres, 
dojrzała jestem... - chciałam ryknąć, ale dałam sobie spokój. 

- ...ale EKG trzeba zrobić – kontynuowała pielęgniarka. – Po-
winna pani udać się do „Vity”. Tam zrobią od ręki i powiedzą, 
co dalej.

- Zadzwonić po taksówkę? - zaproponował dyrektor. 
- Lepiej ja wyskoczę przed szkołę i jakąś złapię. Będzie szybciej 

– podał kontrpropozycję matematyk.  
I dalej wszystko potoczyło się sprawnie. Taksówka została 

złapana. Najpierw podjechała pod nasz dom. Mama wysia-
dła. Brata umieściła u sąsiadów. Spod pojemnika na sztućce 
w szufladzie w starym poniemieckim stole wyjęła pieniądze. 
Pojechałyśmy na plac Grunwaldzki, a konkretnie na ulicę Bo-
lesława Chrobrego. Jak świat światem, a Wałbrzych istnieje w 
mojej pamięci, mieściły się tu gabinety lekarskie lekarzy różnej 
maści, znaczy specjalistyczne. Nosiły nazwę Spółdzielni Lekar-
skiej „Vita” czyli tłumacząc z łaciny „życie”. W przeciwieństwie 
jednak do przychodni na Paderewskiego, która była naszą przy-
chodnią, tu płaciło się za wizyty i badania. Bo taka prywatna to 
przychodnia była i wbrew panującemu ówczesnemu ustrojowi, 
tu za pieniądze robiono wszystko szybko i sprawnie. 

Tak też zrobiono mi po raz pierwszy w życiu badanie serca 
zwane EGK. Nie słyszałam, żeby ktoś na podwórku i w klasie ta-
kowe badanie miał robione. Byłam pierwsza i to już był powód 
do dumy. Pani robiąca badanie przyjrzała mu się, powiedziała, 
że coś z tym sercem jest nie tak, ale to musi zobaczyć lekarz. 

- Zapisać do lekarza? - zapytała mamę.
Mama pokręciła głową na znak, że nie. Wiedziała, co robi. 

Mieliśmy swego prywatnego lekarza. Nasz mieszkał na Świer-
czewskiego 57 w budynku, gdzie mieściła się poczta. Był panią 
doktor, która przyjmowała pacjentów w swoim mieszkaniu 
o każdej porze. Mój brat należał we wczesnym dzieciństwie 
do dzieci chorowitych i często tato biegł po panią doktor, by 
leczyła maleństwo. Teraz również trafiłam do niej. Tym razem z 
obojgiem rodziców. Tata został w olbrzymim przedpokoju, przy-
pominającym korytarz, z wielką ławką do siedzenia. Z mamą 
weszłam do dużego pokoju, robiącego za gabinet. 

Lekarska obejrzała EKG, osłuchała stetoskopem, zajrzała w 
gardło. 

- Mam okres i brzuch mnie boli – wyszeptałam.
- Aha.... Dobrze.... to idź do przedpokoju i poproś tatusia. 
W wyniku tajnych obrad  otrzymałam skierowanie do szpitala, 

na Gaj oczywiście, gdzie znajdował się oddział wewnętrzny dla 
małolatów. 

Wszyscy poczuliśmy się koszmarnie. W każdym razie wylądo-
wałam na Gaju, w poniemieckim dużym budynku, gdzie zawsze 
szpital był. Za Niemca też. Na izbie przyjęć pożegnałam się z 
mamą. Płakałyśmy obie. Cóż, szpital nigdy nikomu dobrze się 

nie kojarzył. Kto szedł do szpitala, ten był chory. W każdym razie 
zacumowałam w sześcioosobowej sali, na łóżku przy ścianie. 

- O, nowa! - przywitały mnie pozostałe pacjentki w wieku 
odpowiednim, czyli prawie moim, czyli siódma i ósma klasa 
podstawówki. 

Byłam trzecią „sercową”. Jedna była „nerkowcem”, dwie inne 
miały anemię. Okazało się, że szpitalne życie wcale takie nudne 
nie było. Koszmarne? No, zależy jak na to patrzeć... Oczywiście 
szpitalna dyscyplina nas obowiązywała. Pobudka o szóstej rano, 
mierzenie temperatury, mycie się.  

- I zęby! Wymyć zęby! A która ma okres, d*pę niech też myje! 
I po czystą watę do dyżurki! - darły się na cały oddział salowe 
i pielęgniarki tuż po szóstej.

W wyniku tego maluchy przechodziły przyśpieszony kurs 
dojrzewania, bo pytały, co to ten okres i po co wata. 

Potem było pobieranie krwi, moczu i kału do badań, śniada-
nie, obchód czyli wizyta lekarzy...

- Pacjentka taka a taka... stan stabilny... odstawić te lekar-
stwa... zmienić na tamte... 

Jeszcze potem kolejne badania... „sercowe” zabierano co 
drugi dzień na EKG. Ludzie z innych sal chodzili na prześwie-
tlenia. Ktoś nawet miał przeprowadzany prawdziwy koszmar 
czyli sondę. Musiał łykać gumowego wężyka, bo pobierano mu 
jakieś soki żołądkowe. Do sal przychodziły pielęgniarki z lekar-
stwami. Temu dały, tamtemu dały, zupełnie jak w wyliczance: 
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nie kojarzył. Kto szedł do szpitala, ten był chory. W każdym razie 

 » Grażynka z mamą w Łebie, 1961 rok

Taka prywatna to przychodnia 
była i wbrew panującemu 
ówczesnemu ustrojowi, tu za 
pieniądze robiono wszystko 
szybko i sprawnie

Czekolada została na potem, a 
kiedy ją oglądałam, usłyszałam 
swoje nazwisko i polecenie, że 
mam iść do dyżurki

II

 » Grażynka z tatą Mirosławem (z 
lewej) i jego kolegą Emilianem 
Bastą, Łeba 1963 rok
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„Sroczka kaszkę gotowała
 temu dała na talerzyku,
 temu dała na widelczyku,
 temu dała na łyżeczce,
 temu dała na miseczce,
 a temu łeb urwała
 i frrryyy poleciała.”
Oczywiście, przegięcie, nikt nikomu łba nie urwał. 
Była też taka sobie atrakcja. Zwłaszcza dla chłopaków w 

wieku dojrzewania. Raz lub dwa razy w tygodniu pojawiały 
się uczennice Liceum Medycznego. 

Takie liceum powstało w budynku szkoły – twierdzy przy 22 
Lipca (11 Listopada obecnie), do której uczęszczał ministrant, 
w którym się kochałam. Potem zostało przeniesione na ulicę 
Chałubińskiego (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3). Aż 
wreszcie wylądowało w budynku przy Armii Krajowej 35a (dziś 
Szkoła Podstawowa Fundacji ,,CLEVER”). Te przeprowadzki prze-
żyła chrześniaczka mego taty. Uczennice liceum miały praktyki 
na wszystkich oddziałach i we wszystkich szpitalach. Kiedy trafi-
łam do szpitala, część praktykowała właśnie tam. Chrześniaczka 
taty była już trochę stara, bo miała tak pomiędzy dziewiętnastką 
a dwudziestką. Dlaczego ona i jej koleżanki podobały się chło-
pakom leżącym na oddziale, nie wiedziałyśmy. Ot, chorzy byli 
i już. A może byłyśmy najnormalniej w świecie zazdrosne? W 
każdym razie chrześniaczka taty została powiadomiona, że ja 
leżę, to znaczy chodzę, to znaczy... dobra, wiadomo, o tych, co 
w szpitalu mówi się, że leżą, choćby nawet fruwali. Przyniosła 
mi czekoladę, zapytała, jak się czuję i odeszła do swoich obo-
wiązków. Było to skoro świt, jeszcze przed śniadaniem, zatem 
czekolada została na potem. Kiedy oglądałam ją, usłyszałam 
swoje nazwisko i polecenie, że mam iść do dyżurki. Nie wie-
działam, że czeka mnie prawdziwy koszmar...

Czekała tam pielęgniarka, zwana siostrą, ze strzykawką i 
igłami w metalowym pojemniku. Będzie pobieranie krwi z żyły 
na badania. Po raz pierwszy w życiu. Do tej pory kłuto mnie 
jedynie w palec, by pobrać krew na morfologię. Posłusznie 
usiadłam na krześle i wystawiłam lewą rękę. „Siostra” ścisnęła 
górną część ręki gumowym wężykiem i kazała zaciskać pięść. 

- Pracuj dziecko, pracuj, zaciskaj, bo żył nie widzę. Rety, jak 
ja się tu wkłuję. No dobra spróbuję.

Poczułam ostry ból. Zacisnęłam zęby. 
- Oj, trzeba będzie szukać.
Czego? Aha, pewnie żyły. I zaczęło się wiercenie igłą w środku 

ręki w poszukiwaniu żyły. Czułam. Czułam. Czułam wędrówkę 
ostrza w organizmie. 

- Nic z tego. Muszę jeszcze raz kłuć. Popracuj jeszcze dłonią. 
Zaciskaj.

Nie pamiętam dziś, ile razy byłam kłuta. Po lewej ręce przyszła 
pora na prawą. Potem na dłoń. Kiedy pielęgniarka podjęła próbę 
wbicia się ostrzem w prawą dłoń, zrobiło mi się słabo. 

- Dziecko, tylko nie mdlej, tylko nie mdlej! - rozległ się głos 
nade mną.

Dobrze powiedziane, weź i nie mdlej. Kłują człowieka już 
nie wiem od jakiego czasu i jak tu nie zemdleć. No jakoś się 
udało. Kiedy otworzyłam oczy, stała nade mną pielęgniarka od 
uczennic. Przyprowadzała je, opiekowała się nimi, pokazywała 
co i jak. Nigdy nie zajmowała się pielęgniarskimi sprawami. 
Była bardziej nauczycielką niż służbą medyczną. Nazywała się 
pani Zosia. 

- Co wyście poszalały? Krwi od dziecka pobrać nie umiecie? 
Kto kłuje prawą dłoń? Jak młoda, żyjesz? - zapytała głaszcząc 
mnie po głowie.

- Jeszcze.... - wyszeptałam. 
- To teraz uważaj, będzie po raz ostatni. Obiecuję to. Daj lewą 

dłoń. Zaciśnij zęby i patrz w okno. 
Gumowym wężykiem zacisnęła mi rękę powyżej dłoni. 

Poczułam ostry ból wbijanej igły. Wokół mnie panowała cisza. 
Patrzyłam w krajobraz za oknem. Wiał wiatr, bo drzewo się 
ruszało. Bólu nie było. 

- I już po wszystkim – powiedziała pani Zosia. – Przyciśnij 
mocno – położyła watę na miejscu pobierania.

Rozejrzałam się. Wokół oszklonej dyżurki stały uczennice 
liceum. 

- I tak, dziewczęta, pobiera się krew od pacjenta, u którego 
nie widać żył – powiedziała pani Zosia i zaraz wydała swym 
podopiecznym kolejne polecenia.

- Macie swoje obowiązki, to do roboty, do roboty. A wy – 
zwróciła się do zawodowych pielęgniarek – zróbcie dziecku 
mocnej herbaty. 

Do czasu wjazdu wózka ze śniadaniem siedziałam w dyżurce. 
Potem wróciłam na salę i opowiedziałam całą historię współto-
warzyszkom szpitalnej niedoli. Trochę widziały. Trochę słyszały. 

Koszmar pobierania krwi z żyły odzywa się u mnie za każdym 
razem. Zawsze szukam okna i patrzę, co się za nim dzieje. 

Na oddziale była też świetlica. Tu można było się spotkać, 
zwłaszcza z osobami płci przeciwnej, a chcica już się budziła. 
Oglądało się telewizję, grało w „Chińczyka”. 

Prawdziwe koszmary były dwa. W świetlicy była szkoła. Tak 
kochani, nawet w czasie ciężkiej choroby nie dawano ludziom 
zapomnieć, że jest coś takiego jak szkoła. Do szpitala szliśmy 
z tornistrem, który stał przy łóżku. Kiedy w świetlicy uczyła się 
klasa siódma, to ósma musiała się zamknąć, czyli nic nie mówić. 
Kiedy do akcji wkraczali nauczyciele od klas najmłodszych, od 
razu nas, poważną już młodszą młodzież, wywalano na zbity 
pysk do sal. 

Drugi koszmar to cisza nocna. Ze względu na maluchy ogła-
szano ją już o 21:00... I teraz dopiero zaczyna się normalna 
historia...

Rankiem drugiego dnia mego pobytu w szpitalu na Gaju, 
zostałam wtajemniczona w nocne życie szpitala. 

Zaczynało się około 22:00. Wszędzie zalegała cisza. Maluchy 
spały, starsi udawali, że śpią. Mirka – chuda anemiczka, aseku-
rowana przez „sercową” Ankę wchodziła na stolik przy łóżku 
i pukała w szybę niewielkiego okienka zasłoniętego firanką. 
Czasami pukanie odzywało się po drugiej stronie. Oznaczało 
to, że czas na rozłożenie koca przy łóżku „sercowej” Maryśki, 
przygotowanie kart, kartki i długopisu. Nastąpiło oczekiwanie 
na gości i kolejną emocjonującą partię gry w „tysiąca”. 

Po drugiej stronie, powiedzmy muru, żyli chłopcy w naszym 
wieku. Sercowi, nerkowi, chorzy na płuca, czyli tacy sami 
pacjenci jak my. Ze swego pokoju dokładnie widzieli dyżurkę, 
w której siedziała pielęgniarka i pilnowała oddziału. Czekali 
na odpowiedni moment, by przeskoczyć niezauważonym do 
naszej sali. 

Przy świetle latarki, zwanej przez nas „bateryjką” ze względu 
na dużą baterię w środku, graliśmy w karty. „Tysiąc” przeznaczony 
jest dla czterech osób. My opanowaliśmy tę grę z podziałem na 
siedem. Opanowaliśmy również prowadzenie dialogu za pomocą 
mimiki i ruchów pantomimicznych. Wiadomo, cisza być musiała. 

Rozstawaliśmy się około pierwszej. O tej bowiem godzinie 
roznoszono tabletki. W sali chłopaków otrzymywał je chory na 
płuca Mirek, w naszej ja. Płeć męska ponownie przemykała do 
swej sali i wszystko grało. 

Anka miała najmniej szczęścia w grze. Ciągle przegrywała. 
„Kto nie ma szczęścia w kartach, ma szczęście w miłości” - 
pocieszaliśmy ją. I tak też się stało. Jednego dnia na korytarzu 
pojawił się wózek, a na nim chłopak. Anka pobiegła zobaczyć 
kto, gdzie i kiedy. Chłopaka umieszczono w pokoju dwuosobo-
wym, zwanym separatką, podłączono do wszelkiej możliwej 
wówczas aparatury, wsadzono w żyłę kroplówkę. 

- Nawet nie wiecie, jaki 
on jest ładny! - jęknęła koń-
cząc sprawozdanie z przepro-
wadzonego wywiadu. – Ma 
czarne włosy, czarne oczy, 
nazywa się Janusz i nie wolno 
go denerwować, bo sercowy!

Od tego dnia, w nocy, kiedy 
karciarze przemykali do nas, 
Anka przemykała do Janusza, 
siadała na jego łóżku i trzyma-
ła go za rękę. 

I tak spokojnie życie się 
toczyło przez kilka dni i nocy. 
W leczeniu następowała po-
prawa. Mirka przytyła pół 
kilo, nasze serca uspokajały 
się, nerki zaczynały prawidło-
wo pracować, w płucach też 
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Po drugiej stronie, powiedzmy muru, żyli chłopcy w naszym 

 » Dzieci Grażyny – Iza i Krzysztof przed 
szybami KWK „Wałbrzych” w 1990 roku

 » Zima na Ogińskiego, 2007 rok
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Gumowym wężykiem zacisnęła 
mi rękę powyżej dłoni, poczułam 
ostry ból wbijanej igły, a wokół 
mnie panowała cisza



36 WIESZ CO | NR 1/10.1.2023 r.10.1.2023 r.KOSZMARY MEGO DZIECIŃSTWAIV

było nieźle. Nasza edukacja 
każdego dnia była wzbo-
gacana o wiedzę z zakresu 
medycyny, farmacji i anatomii. 
Mogliśmy nadal spokojnie się 
leczyć i grać w „tysiąca”, gdy-
by nie jedna z pielęgniarek... 

Dlaczego postanowiła dać 
nam nocne lekarstwa o 
wpół do pierwszej, zamiast 
o pierwszej, nie wiadomo. 
Kiedy usłyszeliśmy jej kroki na 
korytarzu, było już za późno 
na odwrót chłopaków do 
własnej sali. 

- Pod łóżka! - syknęła Ma-
ryśka.

Mirek schował się pod moje. 

Pielęgniarka weszła, zapa-
liła nocne światło, podeszła 
do mnie.

- Pobudka. Lekarstwo.
Udając, że się budzę, wzię-

łam tabletkę i szklankę z 
wodą. Połknęłam. Niestety, 

„płucny” Mirek nie wytrzymał. 
Zaczął kaszleć. Przeraźliwie 
kaszleć. Ja też zaczęłam. Mirka 
pomagała. Pielęgniarka głupia 
nie była. Włączyła światło. 
Zajrzała pod łóżko. 

To, co działo się potem, 
trudno opisać. Cały oddział 
został postawiony na bacz-
ność. Przybiegły kolejne pie-
lęgniarki, a nawet lekarz. 

- Ktoś umiera? - zapytał.
- Gorzej! Chłopaki są w sali 

dziewczyn! Zaraz położnictwo 
będziemy tu mieli! 

- A jedna jest u chłopaka! 
W tym ostatnim przypadku 

chodziło oczywiście o Ankę i 
Janusza.  

Tradycji też stało się zadość. 
Zamiast obstawić pielęgniar-
kę, że nie upilnowała dzieci, 
obstawiono dzieci, że nocą 
grały w karty.  

- Bo ta cisza nocna to za 
wcześnie... - próbowała wy-
jaśnić Maryśka.

- Cicho bądź! Chorzy je-
steście! Odpoczywać trzeba! 
Leczyć się trzeba! Za karę 
posiedzicie jeszcze w szpitalu 
kilka dni dłużej!  

To była pierwsza pozy-
tywna wiadomość ze strony 
personelu. Już wcześniej, 
za dnia, stwierdziliśmy, iż w 
tym szpitalu tak źle to nam 
nie jest. Sprzątać nie trzeba, 
młodszego rodzeństwa nie 
ma, wszystko podsunięte pod 

nos, szkoła mniej wymagają-
ca, a towarzystwo znakomite. 

Ale dorośli, jak to dorośli, 
tylko obiecywali. Nasi kole-
dzy od kart wyszli ze szpitala 
następnego dnia, zgodnie z 
planem. Nasza sala też opu-
stoszała. Mirka, Maryśka i ja 
pożegnałyśmy się na przy-
stanku autobusowym za dwa 
dni. 

Kara spotkała jedynie Ankę. 
Jej serce nadal szwankowało i 
musiała ciągle być pod okiem 
lekarzy. Nie narzekała jednak. 
Stan Janusza poprawił się na 
tyle, że chłopaka przeniesio-
no do sali ogólnej. Mógł też 
odbywać krótkie spacery po 
korytarzu. Prowadziła go pod 
rękę oczywiście zakochana 
Anka. 

- To prawda, że ukrywały-
ście pod łóżkami chłopaków? 
- zapytała mnie mama, kiedy 
czekałyśmy na autobus.

Donieśli, koszmarni medycy 
donieśli! 

- Prawda... - szepnęłam cicho. 
Przez twarz mamy przebiegł 

delikatny uśmiech. 
Fot. użyczone (archiwum autorki)

* H. Sienkiewicz – „Pan Wołodyjowski”
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 » Ulica Piłsudskiego (Świerczewskiego) 57, wejście po lewej prowadziło do mieszkania 
niezapomnianej pani doktor Agnieszki Lipskiej, drugie – na pocztę
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Udając, że się budzę, wzięłam 
tabletkę i szklankę z wodą, 
połknęłam, ale niestety, „płucny” 
Mirek nie wytrzymał i zaczął 
kaszleć, przeraźliwie kaszleć


