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Wystarczy spojrzeć, co z 
budowy Riese pozostało, 
wielki chaos
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J**ać, ale 
kogo?

Przeszłość 
zaskakująca

Dzieje miłości 
i śmierci
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Miłość do „ogona”
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Tak, wiemy. Jesteśmy ory-
ginalni. Czasami może za bar-
dzo, ale cóż, taką obraliśmy 
drogę, by iść pod wiatr. Nie 
sztuką jest płynąć z prądem, 
choć ten może porwać, lecz 

„płynąć” w przeciwnym kie-
runku. I my to robimy wbrew 
wszystkiemu. Dlatego to u 
nas znajdziecie mnóstwo cie-
kawych artykułów, w których 
doszukujemy się samych po-

zytywów. Chwalimy fajne 
inicjatywy, wyszukujemy ludzi 
potrafiących bezinteresownie 
pomagać, również tych robią-
cych nieszablonowe rzeczy lub 
realizujących za wszelką cenę 

swoje pasje. I takie tematy na 
pewno u nas znajdziecie. 

Jak ten o Roku Księżnej Daisy, 
bo to naszym zdaniem dobry 
pomysł i wiele pożytecznych 
inicjatyw, które zaplanowano 

w ciągu najbliższych miesięcy. 
Nie tylko w Zamku Książ, ale 
także w partnerskiej Pszczynie. 
O tym przeczytacie w naszym 
specjalnym dodatku. Jeśli sły-
szeliście o czymś ciekawym, 

znacie interesujących ludzi, o 
których powinni dowiedzieć się 
nasi czytelnicy, piszcie do nas. 
Na doskonale znany każdemu 
adres poczty elektronicznej:  
redakcja@wieszco.pl.  

Tymczasem napawajcie 
się tym, co w tym tygodniu 
przygotowaliśmy dla was w 
najnowszym wydaniu gazety. 
A jest tego jak zwykle sporo. 
Mnóstwo do czytania. Nas 
nie da się przejrzeć w ciągu 
kilku chwil, przeczytać i odłożyć 
bezrefleksyjnie na półkę. My po 
prostu „dajemy do myślenia”. 
W formie papierowej znajdzie-
cie naszą gazetę w jednym z 
ponad 500 stałych punktów 
kolportażu w całej Aglomera-
cji Wałbrzyskiej. Możecie też 
ściągnąć każdy numer nasze-
go dwutygodnika w wersji 
PDF ze strony internetowej 
www.wieszco.pl i napawać się 
atrakcyjnymi treściami w swo-
ich urządzeniach mobilnych. 
Wszystko za darmo.       Redakcja

Na terenie Książańskiego Parku Krajobra-
zowego rośnie jeden z najstarszych cisów w 
Sudetach? Niemiecki przyrodnik Aleksander 
von Humboldt w pierwszej połowie XIX 
wieku szacował jego wiek na 800 lat. Jed-
nak obecnie dokładne oszacowanie wieku 
tego drzewa jest niemożliwe ze względu 
na wypalone korzenie. Przyjmuje się, że 
okaz ma ponad 700 lat. Jak większość tak 
szacownych pomników przyrody, cis ten ma 
swoje imię „Bolko”. Gdyby jednak trzymać 
się biologii, to powinno to być imię żeńskie. 
Cisy bowiem są drzewami dwupiennymi, a 

jak ustalili przyrodnicy nasz cis jest rodzaju 
żeńskiego.

Obok „Bolka” przez wiele lat stała gospo-
da „Alte Schweizerei” („Stara Szwajcarka”), 
popularne miejsce wśród turystów i miesz-
kańców Świebodzic. Natomiast w czasie II 
wojny światowej w pobliżu umiejscowiono 
obóz pracy paramilitarnej organizacji Todt. 
Od 1942 roku więźniowie między innymi 
drążyli tunele pod zamkowym Dziedzińcem 
Honorowym.

Red
Rubryka powstaje we współpracy z Biblioteką pod Atlantami 
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Trzymamy rękę na pulsie 
Nie wiemy jak wam, ale nam zbrzydło wieczne czytanie o wypadkach, rozbojach i 
politycznych zawieruchach. Dlatego podobnych tematów jest u nas jak na lekarstwo. 
Niech inni w tym się nurzają. My wolimy poszukać ciekawych ludzi lub interesują-
cych wydarzeń. Jak choćby Rok Księżnej Daisy. Dziś poświęcamy temu nasz specjal-
ny dodatek, żebyście dowiedzieli się o tej inicjatywie jak najwięcej. 

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 ! 
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Dla nas Ola jest bohater-
ką. Ta niespełna 17-letnia 
dziewczyna poświęca swój 
wolny czas zwierzętom. W 
weekendy, ferie lub wakacje 
przychodzi do schroniska i 
pomaga czworonogom. I tak 
od wielu lat.

A zaczęło się niewinnie. W 
2016 roku, gdy dziewczyna 
miała tylko 10 lat, jej mama 
znalazła w internecie ogło-
szenie o możliwości odbycia 
spacerów z podopiecznymi 
wałbrzyskiego schroniska dla 
zwierząt. - Były Mikołajki, 
więc gdy mama mi o tym 
powiedziała, pomyślałam, 
że to fajny pomysł, aby zro-
bić prezent czworonogom. 
Wzięłam koleżankę i we trzy 
poszłyśmy do schroniska. Tak 
mi się tam spodobało, że zo-
stałam na dłużej – opowiada 
Aleksandra Siostrzonek. Od tej 
pory dziewczyna regularnie 
zaczęła przychodzić wypro-
wadzać psiaki na spacery. W 
każdy weekend, regularnie 
co tydzień. Nieważne, czy 
padał deszcz lub śnieg, czy 
świeciło słońce. Była zawsze 
na „posterunku”. Podczas gdy 
rówieśnicy, którzy również 
przychodzili pomagać, powoli 
wykruszali się, ona trwała 
w swoim postanowieniu. 
I tak jest do dziś. Z czasem 
doszły kolejne obowiązki. My-
cie misek, sprzątanie klatek, 
oporządzanie zwierząt. Jako 
wolontariuszka cieszyła się, 
że może pomagać. 

Jak podkreśla, to ją nauczy-
ło obowiązkowości. Gdy jej 

koleżanki w soboty jeździły 
na zakupy, ona szła do schro-
niska. Gdy inni wylegiwali 
się do południa, ona w tym 
czasie sprzątała kojce lub 
kuwety, bo kociakami też się 
zajmuje. - Dlaczego to robię? 

Odpowiedź jest prosta. Ko-
cham zwierzęta. Sama mam 
psa oraz kota i właściwie od 
wieku niemowlęcego w domu 
były jakieś żywe stworzenia. 
Wychowywałam się ze zwie-
rzętami, a teraz chcę im po-
magać. To moja wielka pasja 
i sposób na życie – opowiada 
17-latka. 

Zapytacie, dlaczego nazy-
wamy ją bohaterką? Ponieważ 
gdy inni pojawiają się i znika-
ją, ona od 7 lat jest regularna 

jak szwajcarski zegarek. W 
weekend zawsze rano poja-
wia się w schronisku. Chyba 
jest jedyną tak młodą wolon-
tariuszką, która ma tak dużo 
obowiązków w placówce i 
jednocześnie jest obdarzona 
tak wielkim zaufaniem pra-
cowników. Z czasem pozwo-
lono jej nawet pracować z 
trudniejszymi psami – lękowy-
mi i agresywnymi. Gdy z tymi 
ostatnimi wychodzi na spacer 
pilnuje, by nie pogryzły się z 
innymi napotkanymi czworo-
nogami i aby nie zaatakowały 
obcych ludzi. Udaje jej się to 
perfekcyjnie, ponieważ jest 
odpowiedzialna. Żałuje tyl-
ko, że nie może przychodzić 
codziennie, ale wiadomo ma 
naukę. Jest uczennicą Zespołu 
Szkół nr 7 w Wałbrzychu i nie 
może zaniedbywać swoich 
szkolnych obowiązków. Nad-
rabia to jednak podczas ferii 
lub wakacji, gdy zagląda do 
schroniska częściej. 

A teraz najlepsze. Pomy-
śleliście pewnie, „biedaczka” 
nie ma swojego życia, nie 
ma czasu na spotkania z 

rówieśnikami, czy wyjście 
do kina. Bzdura, nic bar-
dziej mylnego. Ma czas na 
wszystko, to kwestia dobrej 
organizacji. Umawia się ko-
leżankami, chodzi na zaku-
py, co więcej, trenuje lekką 
atletykę, a nawet pomaga 
niepełnosprawnym w wy-
cieczkach górskich. Zresztą 
sama też uwielbia uprawiać 
turystykę na szlakach. A nie 
mówiliśmy, że bohaterka i 
to zaledwie w wieku 17 lat. 

Ale i tak uwielbia co ty-
dzień wracać do schroniska 
i wyprowadzać na spacery 
swoje ulubione psiaki. Jogi, 
Melka, Michu i Leon są za to 

jej bardzo wdzięczne. Idziemy 
o zakład, że czworonogi ją 
kochają, a ona odwzajemnia 
tę miłość. 

Tomasz Piasecki

fakty

Miłość do
„ogona”
Ameryki nie odkryjemy, jeśli napiszemy, że po-
szukujemy właśnie takich osób jak Aleksandra 
Siostrzonek. Zaangażowanych bez reszty w to, 
co robią, chętnych do bezinteresownej pomo-
cy i z wielką pasją. Uwielbiamy o nich pisać. 
Dziewczyna jako wolontariuszka od 7 lat poma-
ga w wałbrzyskim schronisku dla zwierząt. Je-
śli teraz pomyśleliście „phi, też mi coś”, wstrzy-
majcie się z ocenami do czasu, aż przeczytacie 
cały artykuł. Uwierzcie, superbohaterowie nie 
muszą nosić peleryny. 
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Zapytacie, dlaczego 
nazywamy ją bohater-
ką, ponieważ gdy inni 
pojawiają się i znikają, 
ona od 7 lat jest regu-
larna jak szwajcarski 
zegarek

 » Ola na spacerze ze swoimi podopiecznymi
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IDŹ NA SPACER 

Spacery z psiakami ze schroniska realizowane są co-
dziennie, od godz. 10:00 do ok. 12:30. Ważne, aby psy 
wróciły do placówki do 12:30, bo jest to pora karmienia. 
Od poniedziałku do piątku można także wyprowadzać 
psy w godzinach popołudniowych, od. 15:00 do 17:00. 

F
ot

. u
ży

cz
on

e 
(A

le
ks

an
dr

a 
S

io
st

rz
on

ek
) 



4 WIESZ CO | NR 6/21.3.2023 r.

Koncercie, który odbył się nie tak 
dawno w Warszawie i o którym 
pewnie byśmy nie pamiętali jak o 
tostach z nutellą na śniadanie, gdyby 
nie jeden szczegół. I nie chodzi o wy-
stęp piosenkarki, którą w 2021 roku 
zatrzymano za jazdę „na bani”, ale o 
okrzyki. Co tam okrzyki, to było darcie 
ryja pod sceną „j**bać PiS”. Na które 
artystka (nie wiemy czy to dobre sło-
wo, ale niech zostanie) z dość ukon-
tentowaną miną zareagowała krótką 
odpowiedzią „niech żyje stolica”.  

Wiadomo, Prawo i Sprawiedli-
wość to nie jest najbardziej lubiana 
formacja polityczna w tym kraju, ale 
my stanowczo protestujemy wobec 
takiemu wyrażaniu emocji. Stop. 
Tak nie można. Po prostu. To jednak 
tylko jedna strona medalu. Druga jest 

bardziej zastanawiająca. Piosenkarka 
wcale nie zaoponowała, a przecież 
mogła. Swoim odkrzyknięciem dała 
do zrozumienia, że to „j**banie” w 
ogóle jej tak bardzo nie przeszkadza, 
uwalniając i tak już dość spore zasoby 
nienawiści wśród osób zgromadzo-
nych na koncercie. Jest też trzecia stro-
na… medalu. Najgorsza. Nazwijmy ją 
krawędzią okręgu, bo zakładamy, że 
przedmiot przez nas omawiany taki 
właśnie ma kształt. To wypowiadane 
przez polityków słowa i zachowania, 
dające przyzwolenie na podobne 
występki, podsycające wojnę polsko-
-polską. Dzieciak z filmu „Kochany 
urwis” to przy nich ledwie członek 
kościelnej scholi. Jedni psocą, a winę 
zrzucają na tych drugich. Z przeciwnej 
strony barykady.  

Ale poczekajcie, teraz trochę o 
innej parze kaloszy. Zaręczamy wam, 
nigdy nie jest tak źle, by nie mogło 
być gorzej. Nie wierzycie? Chcecie 
przykładów? Bardzo proszę. Wy-
dawało wam się, że nie można na-
kręcić gorszego filmu od „365 dni”, 
uwierzcie, można. Wystarczy obej-
rzeć „Heaven in hell”. Myśleliście, 
że najbardziej wkurzającymi ludźmi, 
których spotkaliście na swojej drodze 
są sprzedawcy garnków i pościeli? 
No to posłuchajcie coachów, mó-
wiących innym jak mają żyć i jeszcze 
biorących za to gruby szmal. Daliby-
ście sobie rękę odciąć, że najbardziej 
ekscentrycznym występem polskiego 
polityka w Sejmie był ten Gabriela 
Janowskiego sprzed ponad 20 lat, 
gdy skakał na mównicy i całował 

kobiety oraz mężczyzn po rękach? No 
to chyba nie widzieliście niedawnego 
„pokazu” wiceministra rolnictwa Ja-
nusza Kowalskiego, mobilizującego 
krzykiem do powstania ze swoich 
miejsc posłów i nagrodzenia brawa-
mi niejakiego Przemysława Czarnka. 
Wystarczy, bo jak się rozkręcimy 
to gotowi jesteśmy cofnąć się do 
czasów księstwa świdnicko-jawor-
skiego. Można też sięgnąć do aktu-
alnego przykładu. Molestowanego 
nastolatka, syna pewnej posłanki i 
jego samobójstwa. Słuchając wypo-
wiedzi ludzi reprezentujących zarów-
no PiS, jak i PO włosy stanęły nam 
dęba, jakbyśmy łysinę posmarowali 
serum stymulującym porost. Ślepy, 
by nawet zauważył jak politycy obu 
obozów próbowali wykorzystać to 

nieszczęście, żeby dojechać rywali. 
Obrzydlistwo. 

Mamy wrażenie, że jeszcze chwila, 
jeszcze momencik i sztabowcy obu 
partii, dostrzegając  wszechogarnia-
jące zacietrzewienie w debacie pu-
blicznej, dojdą do wniosku, żeby spór 
rozstrzygnąć w bardziej spektakularny 
i prymitywny sposób. Na gołe pięści. 
Chętnych do wyjścia na ring byłoby 
pewnie wielu. O, choćby taki Sławo-
mir Nitras, który chciał coś tam odpi-
łowywać katolikom i Zbigniew Ziobro, 
lubiący nosić za paskiem spluwę. O, 
albo zawody w kisielu takiej Kai Go-
dek z Klaudią Jachirą. Paniom trzeba 
byłoby tylko zaznaczyć, że nie wolno 
gryźć, drapać i ciągnąć za włosy. Kto 
wychodzi zwycięsko z pojedynku, 
wygrywa. Proste. Banalnie wręcz, a 
ile można byłoby przy tym zarobić 
sprzedając prawa do pokazywania 
walk w systemie pay-per-view?! Do-
bra, a teraz poważnie. Wydaje się, że 
politycy PiS i PO to goście (i niektóre 
babki też), którzy gdyby nie byli w 
Sejmie, nie nadawaliby się do żadnej 
roboty, po prostu do niczego. Gdyby 
ich wzięli do straży pożarnej, to nie 
ugasiliby palącej się kartki papieru z 
zeszytu. Jeśliby jakimś cudem zostali 
policjantami, to pewnie nie dogonili-
by niewidomego złodzieja o kulach, 
który wyniósł z poczty znaczek na 
list. O lekarzach już nie wspominamy, 
bo pewnie na grzybicę paznokcia 
u stopy, zaleciliby amputację całej 
kończyny.  

Dziś polityka szoruje po dnie. 
Granie na prymitywnych emocjach, 
obrzucanie się błotem, napuszcza-
nie ludzi na siebie, to standard. W 
PiS chyba już nie odróżniają fałszu 
od prawdy, a w PO ani chwili nie 
poświęcili na to, aby zamiast ogólni-
ków pokazać jasny plan i konkretny 
pomysł na zmianę. U jednych antytu-
skowa agitacja wyskakuje z lodówki, 
u drugich antypisowska propaganda 
wylewa się uszami. Mamy wrażenie, 
że jeśli w obu partiach nie nastąpi 
otrzeźwienie jesienią, tylko ktoś 
owładnięty nienawiścią, ulokowany 
na ciepłej posadce, może ślepy i 
głuchy albo mający zaniki pamięci, 
zdecyduje się zagłosować na jednych 
lub drugich. Coś tak czujemy, że 
jesień może być najlepszym czasem, 
by przegonić tę zgraję na cztery wia-
try, a okrzyk niezadowolenia „j**ać 
ich wszystkich” może być wszędzie 
dobrze słyszalny. 

Tomasz Piasecki

J**ać, a wiadomo kogo?
Nie mieliśmy dobrego pomysłu, jak zacząć ten tekst. Tak źle i tak niedobrze. Za każ-
dym razem wstęp wydawał nam się banalny, no ale jakoś trzeba było ruszyć z miejsca. 
Jak mówił kiedyś pewien polityk „mężczyznę poznaje się po tym jak kończy, a nie jak 
zaczyna”. A, że będzie o polityce, to te kilka zdań przedmowy, muszą wam na razie wy-
starczyć. I przepraszamy za naszą ułomność, że nie potrafiliśmy dosadnie przekazać 
o co nam chodzi. Tej inwencji nie zabrakło publiczności na koncercie Beaty Kozidrak. 
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Powstanie stadion wielofunkcyjny 
zarówno dla lekkoatletów jak i piłka-
rzy. Przebudowa obejmie m.in.: mo-
dernizację boiska głównego trawia-

stego wraz z areną lekkoatletyczną. 
Wykonana zostanie nowa murawa, 
system nawadniania i odwodnienia, a 
także nawierzchnia sportowych bieżni 

wraz z malaturą. Co jeszcze zostanie 
zrobione na stadionie? Zbudowana 
zostanie widownia w postaci stalo-
wych trybun z pełnym zadaszeniem (z 
możliwością rozbudowy), powstanie 
budynek zaplecza sportowego wraz 
z wyposażeniem, pawilon kasowy 
oraz budynek pomiaru czasu. Zgod-
nie z umową z wykonawcą roboty 
budowlane potrwają maksymalnie 
24 miesiące.

SCB

Zmodernizują stadion 
– Budujemy stadion na Nowym Mieście. Zgodnie z zapo-
wiedziami podpisałem dokumenty dotyczące wyłonienia 
wykonawcy przebudowy obiektu przy ul. Chopina – infor-
muje prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
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W weekend 11-12 marca 
wykonawca budowy wieży 
widokowej w Parku im. So-
bieskiego ogrodził teren prac, 
zabezpieczono drzewa wokół, 
a także rozpoczęto wycinkę 

w miejscu, gdzie powstanie 
obiekt. 

Przypomnijmy, że do prze-
targu na budowę wieży wi-
dokowej w Parku im. Jana 
III Sobieskiego stanęły dwie 

firmy. Oferta jednej z nich 
była zbliżona do kosztorysu 
wykonawczego, jaki posiada 
gmina Wałbrzych. W budże-
cie na ten cel miasto miało 
przewidziane 6,7 mln zł, ale 

mimo że to nie pokryje całości 
kosztów, gmina jest zdetermi-
nowana, aby obiekt powstał. 
- Szukamy oszczędności na 
innych zadaniach, aby wieża 
wybudowana została w pla-

nowanym terminie – informu-
je prezydent Roman Szełemej.

Warto wspomnieć, że budo-
wa wieży widokowej to trzeci 
etap rewitalizacji Parku im. 
Jana III Sobieskiego (razem z 
modernizacją ścieżek – 550 
m). Na ten cel miasto pozy-
skało 4,5 mln zł z rządowego 
programu inwestycyjnego na 
projekty związane z turysty-
ką. - Dwa lata temu środki, 
które przeznaczyliśmy na całe 
zadanie, byłyby wystarcza-
jące, ale dziś wobec wzrostu 
cen, ta kwota nie wystarczy 
na realizację wszystkiego. Do 
budowy wieży, ścieżek i zapla-
nowanej infrastruktury trzeba 
będzie dołożyć – informuje 
gospodarz miasta. Dodajmy, 
że oferty, które firmy złożyły w 
przetargu, opiewały na kwotę 
10 i 18 mln zł. Wybrano tę 
tańszą opcję.

Według projektu stalowa 
wieża ma powstać na jed-

nym z tarasów blisko PTTK 
Harcówka i składać się bę-
dzie z dwóch integralnych 
elementów. Pierwszym jest 
dwupoziomowa baza tworzo-
na przez pierwszą platformę z 
obwodowym tarasem wido-
kowym, drugim posadowiona 
na platformie wieża.

- W ostatnich latach Harców-
ka powróciła do historycznej 
funkcji stając się jedną z atrak-
cji parku. Wieża spowoduje 
wzrost atrakcyjności miejsca, 
parku i całego miasta. Re-
alizacja inwestycji zapewni 
możliwość w pełni panora-
micznego spojrzenia na cen-
trum i okolice, bez ograniczeń 
stwarzanych przez rozrośnięte 
korony drzew – mówi Roman 
Szełemej.

Dolna część obiektu z roz-
budowaną platformą i tara-
sem, poza funkcją widokową, 
stworzy także dodatkowy plac, 
miejsce spotkań i wypoczynku. 
Górna część została rozwiązana 
funkcjonalnie jako sekwencja 
6 równomiernie rozmieszczo-
nych w pionie obwodowych 
tarasów widokowych, opartych 
na rzucie sześciokąta forem-
nego. Tarasy lewitują w po-
wietrzu, optycznie oderwane 
od centralnego, mieszczące-
go klatkę schodową, trzonu.
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Czas na budowę wieży
O planach powstania wieży widokowej w Parku Sobieskiego in-
formujemy was co jakiś czas. Jedni się cieszą z inwestycji, inni 
trochę mniej. Bez względu na wszystko miasto zdecydowało się 
jednak, że platforma widokowa stanie w sercu Wałbrzycha. 

F
ot

. u
ży

cz
on

e 
(U

M
 W

ał
br

zy
ch

/w
iz

ua
liz

ac
ja

)

Według projektu sta-
lowa wieża ma po-
wstać na jednym z 
tarasów blisko PTTK 
Harcówka i składać 
się będzie z dwóch in-
tegralnych elementów

 » Wiadomo, że mimo wyższych kosztów, powstanie 
wieża widokowa w Parku Sobieskiego 
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Aż 28 organizacji pozarzą-
dowych uzyskało wsparcie 
Świdnicy na realizacje zadań 
publicznych w 2023 roku z 

zakresu m.in. pomocy spo-
łecznej, wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej, a 
także ochrony i promocji zdro-

wia, kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego,wspierania i 
upowszechniania kultury fi-

zycznej, ekologii i ochrony 
zwierząt.

I tak z zakresu pomocy spo-
łecznej 70 tys. zł otrzymała 

spółdzielnia socjalna „Mitos”, a 
środki te przeznaczone zostaną 
na dystrybucję żywności. Z za-
kresu wspierania rodziny 180 
tys. zł przypadło dla fundacji 
pomocy biednym dzieciom „Ut 
Unum Sint”. Stowarzyszenie 
przyjaciół dzieci chorych „Ser-
ce” otrzyma natomiast 135 tys. 
zł na prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego z progra-
mem socjoterapeutycznym dla 
dzieci i młodzieży, a Caritas 
diecezji świdnickiej dostanie od 
miasta 90 tys. zł. Największymi 
dotacjami z zakresu ochrony i 
promocji zdrowia cieszyć mogą 
się Zakład Lecznictwa Odwyko-
wego dla Osób Uzależnionych 
od Alkoholu w Czarnym Borze 
(ponad 44 tys. zł na profesjo-
nalny program terapeutyczny) 
oraz Fundacja „Ładne Historie” 
(60 tys. zł na wspieranie dzia-
łań mających na celu promocję 
zdrowego i trzeźwego stylu ży-
cia wśród osób uzależnionych 
od alkoholu).

W zakresie kultury, sztu-
ki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego 
przyznano jedną dotację dla 
Towarzystwa Regionalnego 
Ziemi Świdnickiej na wydanie 
50. tomu „Rocznika Świdnic-
kiego”. To koszt 20 tys. zł.  

W zakresie turystyki to sto-
warzyszenie Lokalna Organi-

zacja Turystyczna „Księstwo 
Świdnicko-Jaworskie” otrzy-
mało 40 tys. zł na prowa-
dzenie regionalnej informacji 
turystycznej i kulturalnej w 
Świdnicy i zarządzanie wieżą 
ratuszową.  

Największe środki, bo aż 
ćwierć miliona złotych tra-
fi na konto Fundacji „Mam 
Pomysł”. Środki te mają po-
służyć na zapewnienie opie-
ki zwierzętom bezdomnym 
na terenie Świdnicy poprzez 
prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt przy ul. 
Pogodnej. 

W zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fi-
zycznej w Świdnicy dotacje 
otrzymały m.in. młodzieżo-
wy klub siatkówki Polonia 
Świdnica (ponad 53 tys. zł), 
stowarzyszenie bokserskie Po-
lonia Świdnica (40 tys. zł) oraz 
„Żeńska Akademia Piłkarska” 
przy MKS Polonia Świdnica– 
48 tys. zł. 
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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

Dwa miliony od miasta 
Organizacje pozarządowe ze Świdnicy otrzymały właśnie po-
nad dwa miliony złotych. Przyjrzeliśmy się, kto znalazł się na 
liście dotacji na rok 2023 oraz na co przeznaczone zostaną  
środki. 

Aż 28 organizacji po-
zarządowych uzy-
skało wsparcie Świd-
nicy na realizacje za-
dań publicznych w 
2023 roku
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 » Fundacja „Mam Pomysł” otrzymała z miasta pieniądze na 
prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Pogodnej
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Nowoczesny, funkcjonalny, 
przede wszystkim dostoso-
wany do aktualnych potrzeb 
mieszkańców – taki ma być 
posterunek policji w Marcino-
wicach. Tak go przynajmniej 

reklamują. Można budowlę 
nazwać unikatową. Dlaczego? 
Pierwszy z obiektów stawia-
nych w technologii budow-
nictwa modułowego 3D po-
wstał jeszcze w 2021 roku na 

terenie Prochowic w powiecie 
legnickim i teraz przyszedł 
czas na kolejne, których bu-
dowę zaplanowano w ramach 
programu modernizacji policji. 
Tak właśnie wzniesiono mo-

dułowy posterunek w Marci-
nowicach. Uroczyście, świeżo 
otwarty budynek modułowy 
początkowo służyć ma tylko 
sześciu policjantom, którzy 
będą w nim stacjonować i 

pracować na porządku dzien-
nym, lecz docelowo miejsce 
przystosowane jest do pracy 
ośmiu funkcjonariuszy. 

Teraz trochę faktów. Poste-
runek policji w Marcinowicach 
zlokalizowany został na dział-
ce o powierzchni 2700 m. 
kw. i jest to obecnie jeden z 
najnowocześniejszych obiek-
tów powstałych w technologii 
budownictwa modułowego 
3D na terenie województwa 
dolnośląskiego. Ten partero-
wy obiekt dostosowany jest 
do obsługi interesantów z 
niepełnosprawnością, a składa 
się z czterech pomieszczeń 
biurowych, pomieszczenia 
socjalnego, pomieszczenia 
gospodarczego, serwerowni, 
szatni damskiej i męskiej oraz 
sanitariatów. Funkcjonariusze z 
Marcinowic posiadają do swo-
jej dyspozycji także bardzo no-
woczesny pojazd elektryczny, a 
jego ładowanie możliwe teraz 
będzie za pomocą specjalnej 
stacji zainstalowanej tuż przy 
otwartym właśnie obiekcie. 

Od pomysłu do realizacji 
wszystko przebiegało bły-
skawicznie. 14 kwietnia 
2021 roku podpisana zosta-
ła umowa darowizny przez 
wójta gminy Marcinowice 
na rzecz Skarbu Państwa, 
związana z przekazaniem 

działki w trwały zarząd KWP 
we Wrocławiu, na której sta-
nął nowoczesny posterunek 
policji w Marcinowicach. – 
Dzięki zaangażowaniu w ten 
projekt wielu osób, możliwe 
było tak szybkie prowadzenie 
prac, a dziś finalnie jesteśmy 
świadkami jego otwarcia – 
mówi oficer prasowy KPP 
Świdnica, Magdalena Ząbek. 

Prace projektowe trwały od 
stycznia do lipca 2022 roku, a 
samą budowę zrealizowano 
w zaledwie kilka miesięcy i za-
kończyła się w styczniu 2023 
roku. Tempo iście sprinterskie.

Porozmawiajmy jeszcze o 
pieniądzach, budowa nie była 
bowiem tania... Kwota inwe-
stycji to dokładnie 3 mln 145 
tys. zł, z czego dofinansowanie 
z gminy Marcinowice wyniosło 
75 tys. zł, a reszta środków 
pochodzi z budżetu państwa. 

KaR
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Drugi taki w Polsce
W Marcinowicach zbudowano od podstaw nowy posterunek ma-
jący służyć tamtejszym policjantom. Budowa kosztowała około 
3 mln zł. 

Posterunek w Marci-
nowicach to obecnie 
jeden z najnowocze-
śniejszych obiektów 
powstałych w tech-
nologii budownictwa 
modułowego 3D na 
terenie Dolnego Ślą-
ska 
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 » Nowoczesny i funkcjonalny posterunek 
policji w Marcinowicach jest już otwarty 

R
E

K
LA

M
A



WIESZ CO | NR 6/21.3.2023 r. 9

Musimy chyba zacząć od tego, 
jak rozpoczęła się Pana przygoda 
z podziemną zagadką Gór Sowich?

- Wypadałoby (wspólny śmiech). 
Poważnie mówiąc, samą historią 
tajnego projektu Riese zajmuję się już 
blisko 20 lat. Przypadkowo natkną-
łem się na artykuł, w którym ludzie 
z Polski opisywali mityczne, wręcz 
z sufitu pisane, historie o Górach 
Sowich. Były to wówczas początki 
internetu i postanowiłem założyć 
własną stronę pod nazwą „O Riese 
inaczej”. Był to taki uporządkowany 
zestaw informacji, które można było 
wtedy odnaleźć w różnych źródłach 
historycznych. Choć był to mały zbiór, 
miał potwierdzenie w publikacjach 
naukowych lub w dokumentach ar-
chiwalnych. Stronę jednak usunąłem.

Dlaczego? 
- Kopiowana była na wszelkie spo-

soby przez innych „badaczy tajemnic” 
Riese, a wszystko to odbywało się z 
pominięciem wskazywania faktu, że 
informacje pochodzą z mojej witryny. 
Czarę goryczy przelała jednak inna 
sprawa. Przeglądając w księgarni 
nowy przewodnik po Górach So-
wich, zorientowałem się, że zostały 
w nim przepisane dosłownie całe 
„nowinki historyczne”, również bez 
podania źródła. Mając więcej czasu, 
skupiłem się bardziej na badaniach 
w archiwach. Wierny jestem zasadzie, 
że w dyskusji historycznej najpierw 
należy położyć na stół dowody, czyli 
archiwalne dokumenty, mapy lub 
choćby opublikowane wspomnienia 
uczestników zdarzeń.

Inaczej niż w przypadku „złotego 
pociągu”?

- Nie może być tak, że dwaj panowie 
zgłaszają znalezienie pociągu pancer-
nego i na dowód na stole nie kładą ani 
jednego dokumentu historycznego, 
poza oświadczeniem złożonym na 
łożu śmierci przez świadka, którego 
personaliów do dziś nie poznaliśmy i 
nawet nie można tego zweryfikować.

Gdzie zatem można zdobyć cie-
kawe informacje o Riese?

- Wydawałoby się, że tak wielki 
projekt budowlany, jak Olbrzym 
(polska nazwa Riese – przyp. red) 
powinien pozostawić po sobie dużo 
dokumentacji. Na początku trzeba 
jedną rzecz jasno powiedzieć. Nie ma 
w archiwach wydzielonych zbiorów 
akt lub teczek z napisem Riese. Po 
drugie akta Organizacji Todt zostały 
w dużej mierze zniszczone w czasie 
wojny, a inne wywiezione poza Berlin, 
np. w góry Harzu i są do dziś nieodna-
lezione. Wiele ważnych dokumentów 
notable z ministerstwa Alberta Speera 
ukrywali i ukrywają nadal w swoich 
powojennych kolekcjach.

Bywało, że nagle te istotne „pa-
piery” gdzieś wypływały? 

- Oczywiście, zdarzało się, że przed 
śmiercią ujawniali te dokumenty, by 
jakiś ślad po nich pozostał. Tak było 
choćby w przypadku głównego pla-
nisty kwater głównych Hitlera, czyli 
architekta Siegfrieda Schmelchera. 
Swoje domowe archiwum oddał 
przed śmiercią Franzowi Seidlerowi, 
który wykorzystał je w książce „Głów-
ne kwatery Hitlera”.

Jak Pan rozpoczął swoje bada-
nia? 

- Od rodzimych archiwów. W zasa-
dzie dokumenty znajdują się tylko w 
Archiwum Państwowym we Wrocła-
wiu oraz w Muzeum Gross-Rosen w 
Wałbrzychu. W sprawie Riese zacho-
wały się dwa ciekawe bloki tematycz-
ne – zwalczanie tyfusu na placach 
budowlanych w Górach Sowich oraz 
wyjątkowo ciekawe akta Inspekcji 
Przemysłowej. Te ostatnie pozwoliły 
poznać strukturę zarządzania budową 
oraz firmy, które realizowały projekt 
Riese. Okazuje się, że były to duże 
przedsiębiorstwa niemieckie, znane 
do dziś, jak Philipp Holzmann, Hein-
rich Butzer czy Strabag. Na podstawie 
tych badań przeprowadzonych w 
rodzimych archiwach napisałem w 
2014 roku pierwszą książkę „Zagłada 
Riese”. Następnie rozpocząłem poszu-
kiwania w zagranicznych archiwach 
– Bundesarchiv oraz w Archiwum 
Historii Wojskowości w Pradze. Cze-
skie archiwa okazały się wyjątkowo 
atrakcyjne, znajduje się tam bo-
wiem wydzielony zespół akt o Grupie 
Wielozadaniowej Organizacji Todt 
z siedzibą w Pradze (od lipca 1944 
roku), która nadzorowała budowy na 
terenie Górnego i Dolnego Śląska oraz 
Protektoratu Czech i Moraw. Wśród 
tych budów była inwestycja, która 
w planach OT zawsze nazywana jest 
Industriegemeinschaft Schlesien – 
czyli Wspólnota Przemysłowa Śląsk. 
Samo Riese jest nazwą zarządu – 
kierownictwa budowy – OBL Riese, 
czyli Wyższe Kierownictwo Budowy.

W codziennym przekazie przyję-
ło się jednak mówić i pisać o tym 
projekcie jako Riese. Dlaczego?

- Ponieważ tak jest prościej. Rów-
nież w czeskim archiwum nie ma 
odrębnej teczki Riese. Są za to raporty 
ze stanu zatrudnienia i wiemy, że 
pod koniec grudnia 1944 roku w 
Górach Sowich pracowało blisko 21 
tysięcy osób, w tym ponad 11 tysięcy 
więźniów z Gross-Rosen. W sztabie 
OT zatrudnionych było aż 1500 osób. 
Właściwe akta dotyczące Riese znaj-
dowały się w centrali Organizacji Todt 
w Berlinie i jako takie nie zostały tam 
odnalezione. Udało się natomiast 
dotrzeć do archiwum Technische 
Hochschule w Stuttgarcie, gdzie od-
nalazłem dokumenty o współpracy 
Instytutu prof. Grafa (badania dla 
potrzeb budownictwa) z Biurem Kon-
strukcyjnym OBL Riese, które ukazują 
problemy, jakie wystąpiły podczas 
przygotowywania technologii robót 
betoniarskich do zastosowania na 
budowach w Górach Sowich.

A co z archiwami rosyjskimi? 
Zapewne nie prędko będzie moż-
na skorzystać z ich zasobów. Czy 
mogą one kryć jakieś istotne dla 
projektu Riese informacje? 

- W przypadku archiwów rosyj-
skich często spotykam się z opinią, 
że wiele skrzyń nadal znajduje się w 
różnych częściach Rosji i zapewne do 
dziś nieotwartych. Do tego dochodzi 
jeszcze okres nieudostępniania akt. 
W Wielkiej Brytanii, choć minęło już 
tzw. standardowe 75 lat, to nadal 
przedłuża się czas zakazu dostępu 

do utajnionych akt. W przypadku 
Riese po prostu mamy zbyt duże 
oczekiwania, uważając, że powinny 
być dla tego projektu zachowane 
w archiwach jakieś specjalne utwo-
rzone teczki. Warto też ponownie 
wspomnieć, że Olbrzyma budowały 
prywatne niemieckie firmy, które w 
nieludzki sposób wykorzystywały ro-
botników przymusowych, więźniów 
Gross-Rosen i jeńców wojennych. Nie 
oczekuję, by któraś z tych firm chciała 
komukolwiek ujawnić szczegóły 
swojej obecności w Górach Sowich 
w latach 1944–1945…

Czego dowiedział się Pan z naj-
nowszych badań archiwalnych?

- Przede wszystkim udało się w 
końcu ustalić najważniejsze oso-
by, które kierowały projektem IG 
Schlesien. Kiedy pod koniec marca 
1944 roku Hitler ogłosił dotychcza-
sową realizację robót jako wielką 
klapę budowlaną, nastąpiły dymisje. 
Na osobisty rozkaz Hitlera nowym 
szefem został Hans Meyer, postać 
nadal mało znana. Z dalekiej Estonii 
przyjechała grupa inżynierów na 
czele z dr. Fritzem Leonhardtem (po 
wojnie – światowej sławy budow-
niczy mostów z betonu sprężonego). 
Z Leonhardtem przyjechał też Willy 
Stoehr, który do grudnia 1944 roku 
w Domu Mohaupta w Walimiu pełnił 
funkcję głównego inżyniera budowy. 
Ale największym odkryciem okazał 
się inż. Helmut Ewald – można by 
powiedzieć osoba nr 1 w projekcie 
Riese. Otóż z dniem 1 stycznia 1944 
roku w ministerstwie uzbrojenia i 
produkcji wojennej powstał specjalny 
referat, który zajmował się tylko jedną 
sprawą – IG Schlesien w Górach So-
wich! Kierował tym referatem właśnie 
inż. Ewald, który w 1947 roku w 
ramach tajnej amerykańskiej operacji 
„Spinacz” (Paperclip) wyjechał do USA 
wraz z Xaverem Dorschem, ostatnim 
szefem Organizacji Todt.

Czy oprócz wiedzy inż. Ewald 
mógł zabrać ze sobą za ocean 
również plany Riese? 

- Logicznie rzecz biorąc to raczej tak, 
ale dowodu mocnego na to nie ma.

Co takiego charakterystycznego 
było w samej realizacji budowy?

- Często mówi się, że nad Riese 
wisiało cały czas jakieś niewidzialne 
fatum. Wystarczy spojrzeć, co z tej 
budowy pozostało. Wielki chaos. Sześć 
dużych placów budowlanych (Rzeczka, 
Osówka, Włodarz, Jugowice, Soboń, 
Sokolec) i żaden niewykończony w 
postaci jakiegoś gotowego obiektu. 
Przeogromne ilości niewykorzystanych 
materiałów budowlanych wywożone 
były z Gór Sowich jeszcze w latach 50. 
ubiegłego wieku. Do dziś w lasach 
straszą skamieniałe worki cementu 
oraz betonowe prefabrykaty.*

Redakcja
*Na drugą część rozmowy 

z Romualdem Owczarkiem zapraszamy do 
kolejnego numeru WieszCo

Książkę Romualda Owczarka „Tajemnicze 
archiwa Riese” można kupić m.in. na stronie 

wydawcy: www.wydawnictwotechnol.pl

Jeszcze chyba nikt tak interesująco nie pisał o Riese, jak wałbrzyski badacz, 
Romuald Owczarek, który przez kilkanaście lat gromadził nieznane dokumenty o 
podziemnym kompleksie. Dzięki zdobytej wiedzy napisał na nowo historię jednego 
z najtajniejszych projektów Trzeciej Rzeszy. Efekty swojej pracy przedstawił w 
książce „Tajemnicze archiwa Riese”! Nam równie ciekawie o tym opowiedział. 

ROZMOWa tyGODNIa
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 » - Wystarczy spojrzeć, co z budowy Riese pozostało. Wielki chaos – mówi Romuald Owczarek

Nad Riese wisiało fatum
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KIM JEST MONIKA BISEK-GRĄZ
Studia ukończyła na kierunku filologia polska, jest dokto-

rem kulturoznawstwa, ponadto skończyła prawo ubezpie-
czeniowe na Uniwersytecie Warszawskim. Już przed maturą  
pracowała w radiu BRW, a przez okres studiów i jeszcze 
długo później w zamku Książ jako przewodnik turystyczny, 
potem były szkoły i uczelnie, media, samorząd i centrum 
kultury. Dziś pracuje jako naczelnik w wydziale organizacji 
i analiz wałbrzyskiego oddziału ZUS. Jak podkreśla, brakuje 
jej trochę „,przekazywania wiedzy”, dlatego np. w ubiegłym 
roku zdecydowała się uczyć  popołudniami 
języka polskiego osoby z Ukrainy. Dziś 
swoją „misję” edukacyjną realizuje jako 
wykładowca na Akademii Nauk Stoso-
wanych w Wałbrzychu, współpracuje 
też z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. 
Oczywiście popołudniami i w weekendy, 
bo w ZUS pracuje na etacie. Podczas pan-
demii, mieszkanka Głuszycy, choć 
pracowała stacjonarnie, znala-
zła wreszcie czas, aby napisać 
powieść obyczajową, czyli 
spełnić marzenie kiełkujące 
od wielu lat. Chciała opisać 
emocje ludzi osadzone w 
dziejach regionu i dosko-
nale jej się to udało. 

Polecamy i gratulujemy, bo 
cieszymy się – tak po prostu, 
po ludzku – że nasza krajanka 
ma za sobą debiut literacki.    

Powieść ,,Przystanek”, której 
premiera odbyła się 16 marca, 
opowiada o Kaśce, młodej ko-
biecie, która – jak sądzi – robi 
karierę w wielkim mieście, ale 
że fortuna kołem się toczy, a 
pieniądze i uroda przemijają, 
zmuszona jest na chwilę wrócić 
do rodzinnej miejscowości pod 
Wałbrzychem. Ma tu przyjaciół 
i matkę, których traktuje z 
góry. Jest jednak zmuszona 

poprosić ich o pomoc w zebra-
niu wspomnień najstarszych 
mieszkańców regionu, a przy 
okazji chce dowiedzieć się 
czegoś o nieżyjącym ojcu (ma 
w tym interes zawodowy), bo 
do tej pory matka nie mówiła 
jej zbyt wiele. Odkrywanie 
przeszłości, własnych korzeni 
i tożsamości, potrafi jednak 
zaskoczyć, nie zawsze miło, ale 
i pięknie pokazać koloryt lokal-
ności. Czytelnik, oprócz historii 
Kaśki, pozna dzieje regionu 
poprzez historię charyzmatycz-
nych kobiet mających wpływ 

na życie bohaterki. Oczywi-
ście są wątki miłosne! Są też 
miejsca i postaci związane z 
regionem. Jest trochę wierzeń, 
historii napływowej ludności, 
ale przede wszystkim emocje. 

– Mam nadzieję, że podane 
czytelnikom w tak przystępny 

i lekki sposób, że książka ich 
i rozbawi, i wzruszy. A przy 
okazji przybliży niektóre mniej 
znane miejsca i wydarzenia. 
Ponadto myślę, że w każdym z 
bohaterów czytelnik odnajdzie 
cząstkę siebie, bo bez wzglę-
du na czas, w jakim żyjemy, 
kierujemy się emocjami, choć 
nie zawsze idą one w parze z 
rozsądkiem. I pragniemy tego 
samego: miłości, akceptacji, 
przyjaciół i określenia własnej 
tożsamości, rozumianej też 
jako swoje miejsce w świecie 
– mówi autorka, która nas 

ZAPROSZENIE
Spotkanie autorskie z 

Moniką Bisek-Grąz i pro-
mocja książki „Przysta-
nek” – 4 kwietnia (wtorek), 
godz. 17:00, Biblioteka 
pod Atlantami w Wałbrzy-
chu, Rynek

fakty

Przeszłość zaskakująca 
Nie zamierzamy pompować balonika, że na naszych oczach 
rozkwita druga Joanna Bator, ale właściwie zastanówcie się, 
dlaczego tak miałoby nie być?! Tego życzymy Monice Bisek-
-Grąz, która wydała właśnie swoją debiutancką powieść „Przy-
stanek”. 

Powieść opowiada o 
Kaśce, młodej kobie-
cie, która – jak sądzi 
– robi karierę w wiel-
kim mieście

 » „Przystanek” to literacki debiut Moniki Bisek-Grąz
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już zachęciła, żeby przeczytać 
książkę. A was? 

Dotychczas Monika Bisek-
-Grąz wydawała głównie pu-
blikacje naukowe i popularno-
naukowe, m.in. ,,Powojenny 
Wałbrzych. Miasto kultur”, 
,,Dziedzictwo kulturowe Wał-
brzyskiego. Wierzenia, zwy-
czaje i obrzędy rodzinne” oraz 
dwa nieduże zbiory wspo-
mnień najstarszych mieszkań-
ców regionu, co wynikało z jej 
prac badawczych i zaintere-
sowań związanych ze zderze-

niem kulturowym na Dolnym 
Śląsku po II wojnie światowej 
z perspektywy procesu ada-
ptacji i integracji społeczno-
-kulturowej. Ponadto w kręgu 
jej zainteresowań są także 
inne kultury, m.in. europejskie 
wraz z całym bogatym wa-
chlarzem ich historii i wpływu 
na kształtowanie się obecnych 
wzorców kulturowych. 

- Napisanie książki oby-
czajowej było dla mnie wy-
zwaniem. Ośmielił mnie fakt, 
że w dwóch ogólnopolskich 
konkursach literackich zdoby-
łam pierwsze i drugie miejsce. 
Postanowiłam więc spróbo-
wać. I miałam szczęście do 
wydawnictwa Lucky, specja-
lizującego się w tego rodzaju 
literaturze, a to więcej niż 
połowa sukcesu – opowiada 
Monika Bisek-Grąz.

Red

roku zdecydowała się uczyć  popołudniami 
języka polskiego osoby z Ukrainy. Dziś 
swoją „misję” edukacyjną realizuje jako 
wykładowca na Akademii Nauk Stoso-
wanych w Wałbrzychu, współpracuje 
też z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. 
Oczywiście popołudniami i w weekendy, 
bo w ZUS pracuje na etacie. Podczas pan-
demii, mieszkanka Głuszycy, choć 
pracowała stacjonarnie, znala-
zła wreszcie czas, aby napisać 
powieść obyczajową, czyli 
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Pierwszy krok recyklingu, 
to ten domowy, czyli pojem-
niki w mieszkaniach. To tutaj 
zapada najważniejsza decyzja 
co i gdzie wyląduje. 

Kolejny krok to kosze przy-
domowe lub tzw. „gniazda”. 
Kolejna strategiczna decy-
zja. Czy posortowane śmieci 
wylądują w odpowiednim 
koszu czy w jakimś przypad-
kowym? Wiele osób  twierdzi, 
że właśnie w tym momencie 
odpady ponownie miesza-
ne są w śmieciarce. To nie-
prawda. Poszczególne rodzaje 
śmieci trafiają do osobnych 
przegród lub odbierane są 
w inne dni. Nie każdy wie, 
że harmonogramy wywozu 
ustalają gminy. Jeżeli więc w 
waszej okolicy dzieje się to 

zbyt rzadko, możecie wpły-
nąć na częstotliwość odbioru 
poszczególnych odpadów. 
To samo dotyczy ilości po-
jemników. Jeśli jest ich zbyt 
mało, zgłoście to zarządcy 
lub bezpośrednio w urzędzie 
miejskim, najlepiej w referacie 
gospodarki komunalnej.

A więc wszystkie śmie-
ci (posegregowane i nie) 
trafiają na RIPOK, czyli do 
Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komu-
nalnych. Choć w każdym 
przypadku proces odzyski-
wania surowców wtórnych 
przebiega nieco inaczej, 
pewne elementy są wspól-
ne. Szkło najczęściej od razu 
jest przekazywane do hut w 
celu przetopienia i ponow-

nego wykorzystania. Nato-
miast pozostałe posegre-
gowane odpady zawsze są 
odpowiednio sprawdzane, 
ważone i opisywane, a na-
stępnie trafiają do budynku 
sortowni w celu poddania 
ich procesom dodatkowej 
selekcji i oczyszczenia.

Sortownia posiada specja-
listyczną linię technologicz-
ną. Część zadań z zakresu 
sortowania często ręcznie 
wykonują jednak pracownicy 
w kabinach sortowniczych. Po 
zakończeniu tego etapu su-
rowce wtórne trafiają do wy-
specjalizowanych zakładów 
zajmujących się ich dalszym 
przetwarzaniem. Dzięki temu 
półprodukty wykorzystywane 
są do wyrobu zupełnie no-
wych artykułów. 

Pamiętajcie o segregowaniu 
także bioodpadów. Dzięki ich 
kompostowaniu powstaje 
naturalny nawóz dla roślin, 
znacznie bezpieczniejszy niż 

chemiczne substytuty, które 
kupujecie w sklepach, cho-
ciażby wtedy, gdy przesadza-
cie kwiatki. Z bioodpadów 
wytwarza się również tzw. 

CO W GMINaCH PISZCZy

Kilka kroków segregacji
Recykling zaczyna się w domu, kiedy decydujecie się oddzielić surowce wtórne 
od reszty odpadów. Tylko co dzieje się z chwilą wrzucenia ich do odpowiednich 
pojemników? Oto jest pytanie. I od tego jest nasza wspólna akcja z firmą MZUK, 
„Nie żartuj! Śmieci sortuj”. 

Pamiętajcie o segre-
gowaniu także bio-
odpadów, to bardzo 
ważne
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 » Wszystkie śmieci (posegregowane i nie) trafiają na RIPOK, czyli do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Przypomnijmy, w styczniu 
na ulicach miasta pojawiło 
się ponad 200 wolontariuszy. 
Ale zbierano nie tylko do tra-

dycyjnych puszek. Pieniądze 
policzono też m.in. z licytacji 
oraz e-skarbonek. Finał w 
Wałbrzychu jak zwykle odbył 

się w WOK-u na terenie Starej 
Kopalni. Nie brakowało atrak-
cji i niespodzianek.  Licytacje 
też się powiodły. Ot choćby 

wycieczka do Gruzji „poszła” 
za 3 tys. euro. Jedno ze zło-
tych serduszek wylicytowano 
za 3,5 tys. zł, a inne aż za 8,6 
tys. zł. 

Oficjalne rozliczenie szta-
bu wygląda imponująco. W 
Wałbrzychu podczas 31. Fi-
nału WOŚP zebrano oficjalnie 
dokładnie 268 tysięcy 917 
złotych i 25 groszy. Brawo. 

Red

WAŁBRZYCH

Zebraliśmy ponad ćwierć miliona 
Piszemy w liczbie mnogiej, ponieważ to zasługa tych wszyst-
kich, którzy dołożyli się do zbiórki podczas 31. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wałbrzychu. Miejscowy sztab 
podsumował kwestę. Zebrano ponad 268 tys. zł.  
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Ciekawe, czy wiedzieliście? 
Polska wydaje 16 mln zł rocznie na oczyszczanie lasów ze 
śmieci? Mamy nadzieję, że bierzecie czynny udział w ak-
cjach sprzątania Wałbrzycha (już 24 kwietnia) oraz świata 
(już 17 września). Jeśli nie, to zachęcamy w tym roku. 

NIE ŻARTUJ! 
ŚMIECI 

SORTUJ!

NIE ŻARTUJ! NIE ŻARTUJ! 

biogaz, jako paliwo do pro-
dukcji energii elektrycznej 
i ciepła. Ostatnim etapem 
w tym szczelnie zamknię-
tym obiegu jest dystrybucja. 
Nowe, wartościowe produkty 
z przetworzonych surowców 
trafiają do sprzedaży lub są 
w odpowiedni sposób użyt-
kowane.

Zastanawialiście się kiedy-
kolwiek, co zrobić z przetermi-
nowanymi lekami, bateriami, 
żarówkami, sprzętem RTV 
i AGD? Nigdzie nie pasują. 
Nie wyrzucajcie tych rzeczy 
do kosza. Są dwie ścieżki ich 
utylizacji. Można je oddać do 
punktów przystosowanych 
do ich odbioru. Lekarstwa np. 
zanieść do apteki, baterie i 
żarówki wyrzucić w sklepie 
do oznaczonego pojemnika, 
a małe sprzęty wrzucić do jed-
nego z 12 czerwonych konte-
nerów ustawionych na terenie 
miasta. Jest też druga ścieżka 
postępowania. Wszystkie te 
rzeczy i wiele innych odwie-
ziecie na PSZOK. Przyjmą tam 
od was te wszystkie odpady 
bezpłatnie, a jeśli będziecie 
mieli pytania lub wątpliwo-
ści, to pracownicy wszystko 
wytłumaczą. Wszystkiego o 
PSZOK-u dowiecie się w ko-
lejnym artykule.

TS
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Pięknie wygląda, jest bez-
pieczny i nowoczesny. Nic 
tylko z niego korzystać. To nie 
jest opis najnowszego modelu 
samochodu lub smartfona 
najnowszej generacji. To tyl-
ko plac zabaw w Szczaw-
nie-Zdroju, który zgodnie z 
obietnicą został otwarty na 
wiosnę, a właściwie ociupinkę 
wcześniej, bo 17 marca. 

Działa więc w najlepsze i 
jest duże prawdopodobień-
stwo, że z dziećmi już tam by-
liście. A jeśli tak, to jesteśmy 
pewni, że wasze pociechy 
nie chciały stamtąd wycho-
dzić. Jeżeli natomiast nie 
mieliście czasu, by ostatnio 
zajrzeć do Parku Szwedzkie-
go, gdzie powstał nowy plac 
zabaw, to najwyższa pora 

wykorzystać dobrą pogodę 
i nadrobić zaległości. W tym 
miejscu musimy przypomnieć 
istotną rzecz. Budowa edu-
kacyjnego placu zabaw na 
terenie Parku Szwedzkiego, 
realizowana była pod ścisłym 
nadzorem Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków 
we Wrocławiu. Inwestycja 
obejmowała nie tylko całko-

witą przebudowę dotychczas 
istniejącego miejsca wraz 
z montażem nowych urzą-
dzeń, ale również budowę 
mniejszego placu z przezna-
czeniem dla najmłodszych 
użytkowników i zagospo-
darowanie terenu mauzo-
leum. Plac ma kształt owalu, 
a wejść można z kilku stron. 
Dzieci znajdą tu zestaw do 
zabawy piaskiem, wielofunk-

cyjną „ciuchcię”, panele edu-
kacyjne i sensoryczne, huś-
tawki, a nieco starsi ucieszą 
się pewnie z urządzenia typu 
zamek Belweder, linarium, 
zjazdu linowego, karuzeli 
oraz piramidy do czołgania. 
Urządzenia zostały wykonane 
głównie z drewna w stono-
wanej kolorystyce. Zagospo-
darowano też część działki 
przy mauzoleum na ścieżkę 

edukacyjną. Oczywiście usta-
wiono tablice informacyjne i 
ławki, a wokół pojawiło się 
mnóstwo nowych krzewów 
i pnączy. 

Inwestycja została sfinanso-
wana ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych oraz ze środków PROW 
na lata 2014-2020. Całość 
kosztowała ponad 1,5 mln zł. 

Red

Zebrano 12 tys. zł z wpi-
sowego, ale nie o tę sumę 
tu chodzi, choć pieniądze też 

były ważne. Wszak charyta-
tywne akcje organizuje się 
po to, by zebrać jak najwięcej 

pieniędzy. Ważniejszy był 
gest dziesiątek osób, które 
wyruszyły spod zalewu w 

Starych Bogaczowicach, by 
wziąć udział w „Biegu  dla 
Tymka”. 

Biegacze zmagali się z kil-
kunastokilometrową trasą na 
Trójgarb, a piechurzy maszero-

wali z kijkami do nordic walking 
szlakami w okolicach góry. 
Uśmiechnięci, zaangażowani, 
świadomi celu po co to robią. 
Żeby pomóc 13-miesięcznemu 
chłopcu, pogodnemu i radosne-
mu dziecku, ciekawemu świata, 
ale potrzebującemu wsparcia 
innych. Dorosłych ludzi o wiel-
kich sercach, którzy zechcieli 
coś dla niego zrobić. Wpłacić 
wpisowe i wyruszyć na trasę, 
żeby dołożyć choćby małą ce-
giełkę do operacji i rehabilitacji. 
Tymek Gmyrek nie wie, że jego 
lewa nóżka jest krótsza o 3 cen-
tymetry od prawej, a to bardzo 
duży problem. Nie zdaje sobie 
także sprawy z tego, że bez 
specjalistycznego leczenia, w 
przyszłości będzie jeszcze krót-
sza, co właściwie uniemożliwi 
mu normalne funkcjonowanie. 
Chłopczyk urodził się bowiem z 
tzw. bowiem z hemimelią strzał-
kową. To rzadkie zaburzenie 
występujące raz na 40 tys. uro-
dzeń. Jedyną szansą i nadzieją 
jest operacja, żeby można było 
uniknąć trwałego kalectwa. 

Dlatego ten bieg i marsz, 
żeby zebrać pieniądze na ope-
rację, która jak nietrudno się 
domyślić jest bardzo kosztow-
na. Na leczenie włącznie z re-
habilitacją potrzeba ponad 600 
tys. zł. Dużo, bardzo dużo, a te 
12 tys. zł to kropla w morzu po-
trzeb, ale jak wiadomo kropla 
drąży skałę, więc może i tym 
razem się uda. Cały czas można 
wspierać zbiórkę dla Tymka na 
platformie www.siepomaga.pl.  

Red

SZCZAWNO-ZDRÓJ 

Plac do zabawy 
jak z obrazka 

W Szczawnie-Zdroju dotrzymują słowa. Jak sobie coś 
postanowią, to nieważne, co by się działo, muszą do-
piąć swego. Tak było z niedawno otwartym miejscem 
obsługi turysty przy ul. Mickiewicza. Tak też jest z pla-
cem zabaw, który uruchomiono w Parku Szwedzkim. 

CO W GMINaCH PISZCZy
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 » Biegacze i piechurzy zebrali 
dla małego Tymka 12 tys. zł 

STARE BOGACZOWICE

Ruszyli się dla Tymka
Użyjemy w tym miejscu wyświechtanego zwrotu. Serce rośnie patrząc na po-
dobne akcje. Świetna sprawa, że zebrało się blisko 180 osób, które zdecydowały 
się pobiec na Trójgarb i pójść z kijkami wokół wzniesienia dla małego Tymka. 
Chłopca potrzebującego fury pieniędzy na operację i rehabilitacje. 

 » Plac zabaw w Parku Szwedzkim czeka na 
najmłodszych i tych nieco starszych 
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Dobrze kombinujecie, skoro pod-
pisano umowę na dofinansowanie 
realizacji drugiego etapu zadania, 
to musiał być przecież pierwszy. 
I był. 

Dzięki dofinansowaniu w wyso-
kości ponad 142 tys. zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich woje-
wództwa dolnośląskiego w ramach 
Lokalnej Grupy Działania „Partner-
stwo Sowiogórskie” w zeszłym roku 
wykonano już część prac na boisku 
przy ul. Dolnej. Powstała bieżnia, 
wymieniono bramę wjazdową 
oraz furtki. Dzięki tym działaniom 
stadion nie tylko zyskał nowoczesny 

wygląd, ale zwiększyło się bezpie-
czeństwo widzów i sportowców. Ale 
nie zrobiono wówczas wszystkiego. 
Niedawno burmistrz Głuszycy 
Roman Głód podpisał umowę na 
dofinansowanie dalszych prac 
modernizacyjnych boiska miejskie-
go. Środki ponownie pozyskano z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich naszego województwa. Tym 
razem ponad 140 tys. zł. Prace w 
drugim etapie już ruszyły, a w pla-
nach jest wykonanie oświetlenia 
płyty boiska, renowacja nawierzch-
ni oraz wygrodzenie strefy boiska. 
Nie musimy chyba dodawać, jaką 

atmosferę mają mecze i zawody 
rozgrywane przy sztucznym świe-
tle, a tak wkrótce ma się stać w 
Głuszycy. Czy to piłkarze, czy młodzi 
lekkoatleci będą mogli trenować i 
rywalizować po zmierzchu. Super 
sprawa! 

- Boisko jest ważnym elementem 
w życiu naszej lokalnej społeczno-

ści. Odbywają się tutaj nie tylko 
najważniejsze piłkarskie rozgrywki 
naszego miejskiego klubu Włók-
niarza. Boisko przy ul. Dolnej jest 
również miejscem, gdzie organi-
zujemy głuszyckie imprezy, festyny 
oraz wydarzenia sportowe dla mło-
dzieży – mówi burmistrz Głuszycy 
Roman Głód.

Zapewniamy was, że gdy stadion 
zostanie ukończony, będzie robił 
wrażenie. Może nie takie jak Camp 
Nou czy Wembley, ale zachowując 
proporcje, będzie to jeden z najbez-
pieczniejszych i najnowocześniej-
szych obiektów sportowych pod 
gołym niebem w okolicy.  

Red

Który jest – co  bardzo ważne 
w całej sprawie – właścicielem 
Uzdrowiska Szczawno-Jedlina 
S.A. Stowarzyszeniu, mieszkań-
com, ale także gminie zależy na 
rozwoju działalności uzdrowi-
skowej w mieście, a ta mocno 
ostatnio kuleje. Dlaczego?  

Według wyliczeń członków 
stowarzyszenia gdy właścicie-

lem spółki był Skarb Państwa, 
Jedlina dysponowała 150 
miejscami sanatoryjnymi. W 
chwili gdy przejął ją samorząd 
województwa, ta ilość spadła 
do 30. Władze Dolnego Śląska 
obiecywały, że będzie inaczej. 
W tym celu 8 lat temu kupiono 
nawet budynek na sanatorium 
Teresa II, który jednak dziś 

niszczeje. – Zdecydowaliśmy 
się na złożenie petycji, po-
nieważ nie zamierzamy dalej 
biernie przyglądać się tej de-
gradacji– mówi Kamil Orpel, 
prezes stowarzyszenia, którego 
członkowie domagają się kilku 
rzeczy. Przywrócenia  Zakładu 
Przyrodoleczniczego, który 
świadczył usługi ambulatoryj-

ne nie tylko dla mieszkańców 
miasta, ale także powiatu wał-
brzyskiego, kontynuowania 
remontu sanatorium Teresa II 
oraz doprowadzenie do stałe-
go funkcjonowania Pijalni Wód 
Mineralnych.

Jedlina-Zdrój w ostatnich 
latach mocno zainwestowała w 
swój uzdrowiskowy charakter. 

Wybudowano pijalnie i pawi-
lon, w którym dziś mieści się bi-
blioteka, wyremontowano Plac 
Zdrojowy, poddano komplekso-
wej rewitalizacji Park Zdrojowy. 
Powstały multimedialne fontan-
ny, amfiteatr, odrestaurowano 
alejki. W mieście dosłownie 
wszystkim zależy na rozwo-
ju leczenia uzdrowiskowego. 

Zresztą w przyszłym roku Jedli-
na będzie świętować 300-lecie 
powstania uzdrowiska. 

Na razie nie ma czego świę-
tować. Sanatorium „Warsza-
wianka” jest zamurowane, 
budynek, gdzie mieściła się 
„Halina” jest zamknięty, pijal-
nia nieczynna, a Dom Zdrojo-
wy wynajęty.                Red

W ramach obecnego, piąte-
go już etapu prac, wyremon-
towane zostaną łącznie 23 

zabytkowe okna. Najwięcej z 
nich, bo aż 14, doczekało się 
renowacji na I piętrze skrzydła 

zachodniego w Apartamen-
tach Cesarskich, które znajdu-
ją się bezpośrednio pod dwu-

kondygnacyjną Salą Balową. 
Prace objęły także stolarkę 
okienną na I piętrze skrzydła 
południowego na korytarzu 
łączącym salony w amfila-
dzie barokowej z XX-wieczną 
częścią zamku. Dodatkowo 
wyremontowane zostały dwa 
okna znajdujące się obok tzw. 
„skałki szczęścia”.

- Remonty i konserwacja 
bieżąca drewnianej stolarki 

okiennej odbywają się zgodnie 
z programem prac konser-
watorskich. W ramach tego 
zadania okna zostały uzupeł-
nione o drewniane ubytki, 
pomalowane oraz wykonano 
do nich nowe mosiężne okucia 
– klamki i zawiasy. Wszystkie 
zostały także uszczelnione – 
wyjaśnia prezeska Zamku Książ 
w Wałbrzychu, Anna Żabska.

SCB

JEDLINA-ZDRÓJ

Wojują o uzdrowisko 
Jeśli ktoś w ciągu dwóch tygodni jest w stanie zebrać 
ponad 1300 podpisów pod petycją, to znaczy, że temat 
jest ważny. Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju 
nie zamierza bezczynnie czekać i patrzeć jak majątek 
uzdrowiska niszczeje. Członkowie organizacji próbują 
coś wskórać w samorządzie województwa dolnoślą-
skiego. 

CO W GMINaCH PISZCZy

WAŁBRZYCH

Wymieniają okna
W Zamku Książ w Wałbrzychu trwa właśnie kolejny etap komplek-
sowego remontu i konserwacji stolarki okiennej. To duże wyzwa-
nie, bo tylko w głównym budynku zamkowym jest ich aż 560, a w 
całym kompleksie ponad 1000.
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GŁUSZYCA 

Światła na boisko
Nie będziemy pisać, że tu powsta-
je drugie Camp Nou lub Wembley, bo 
byłoby to nadużycie. Gdy jednak sta-
dion zostanie wyremontowany, będą 
go Głuszycy na pewno zazdrościć w 
okolicznych miastach. Ruszył właśnie 
drugi etap modernizacji obiektu.   
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 » W pierwszym etapie modernizacji stadionu wybudowano 
bieżnię, a w kolejnym m.in. boisko zyska oświetlenie 

 » W Jedlinie-Zdroju wszystkim zależy na 
rozwoju działalności uzdrowiskowej 
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Będzie to miejsce nowoczesne, 
jak i przyjazne wszystkim grupom 

wiekowym. W Jaworzynie powstaje 
nie tylko skatepark, ale i siłownia 

zewnętrzna, plac do ćwiczeń spraw-
nościowych, ale i ścieżka zdrowia. To 

tylko część atrakcji, z których będą 
mogli korzystać mieszkańcy. 

Udostępnienie obiektu plano-
wane jest już niebawem, bo w 
kwietniu. Należy wspomnieć o 
pieniądzach. Koszt inwestycji wy-
niósł wcale niemało, ponieważ 
mówimy tu o ponad 3,2 mln zł. 
A jak idą prace? Sprawdzamy. 
Zakończono już budowę samego 
skateparku, nieogrodzonej siłowni 
zewnętrznej, ogrodzonego pla-
cu z urządzeniami do ćwiczeń, 
częściowo ogrodzonego placu o 
nawierzchni piaskowej i trawia-
stej z urządzeniami do ćwiczeń 
sprawnościowych z ławkami, placu 
postojowego, leśnej ścieżki zdro-
wia z 10 urządzeniami do ćwiczeń 
sprawnościowych. Ustawiono też 
potrzebne przecież ławki i kosze 
na śmieci. Wykonano nowe oświe-
tlenie. Zamontowano monitoring. 
Obecnie trwają ostatnie prace 
związane z zagospodarowaniem 
i niwelacją terenu wokół obiektu.   

– Urządzenia rekreacyjno-spor-
towe zostały dobrane tak, by słu-
żyły mieszkańcom wszystkich grup 
wiekowych, począwszy od naj-
młodszych, po seniorów włącznie. 
Jestem przekonany, że będzie to 
doskonałe miejsce rekreacji w 
naszej gminie – mówi burmistrz 
Jaworzyny Śląskiej, Grzegorz Grze-
gorzewicz.  

KaR

Jak ważne są to łóżka, wie każ-
dy, komu niestety przyszło spędzić 
pewien czas w szpitalu... Nowe, 
świdnickie łóżka są rozkładane, 
wygodne i łatwe do czyszczenia. 
Złożone, mogą służyć jako fotel, a 
po rozłożeniu są wygodnym miej-
scem do spania. Łóżka są darem 
od Fundacji Ronalda McDonalda. 
- Choroba dziecka, zwłaszcza gdy 
wiąże się z pobytem w szpitalu, to 
trudny i stresujący czas dla całej 
rodziny. Wszyscy zgadzamy się co do 
tego, jak ważna jest wtedy obecność 

rodzica. Dziecko nie może bowiem 
chorować samo. Mama lub tata 
powinni mieć zapewnione wówczas 
godne warunki, bo tylko wtedy będą 
w stanie dać swojemu dziecku siłę 
do walki z chorobą – mówi Marek 
Borowy, licencjobiorca McDonald’s. 

Fundacja Ronalda McDonalda 
wspiera rodziny hospitalizowanych 
dzieci, realizując misję „Aby rodzina 
mogła być razem”. – Cieszymy się, 
że fundacja w swych dobroczynnych 
działaniach uwzględniła nasz szpital. 
Przekazane przez organizację łóżka 

znacząco przyczynią się do poprawy 
komfortu rodziców, czuwających 
dniem i nocą przy swych pociechach, 
ale też naszych najmłodszych pa-
cjentów, bo nie trzeba przecież pod-
kreślać, jak ważna jest dla dziecka 
obecność rodzica w trudnym czasie 
hospitalizacji. Jesteśmy wdzięczni 
za przekazaną darowiznę, która z 
całą pewnością wpłynie na poprawę 
jakości świadczonych przez nas usług 
– mówi Grzegorz Kloc, dyrektor 
SPZOZ w Świdnicy.    

KaR

ŚWIDNICA 

Aby rodzina była razem
Do oddziału dziecięcego i otolaryngologicznego świdnickiego 
szpitala „Latawiec” trafiło siedem łóżek, z których będą mogli ko-
rzystać rodzice, pozostający ze swoimi dziećmi w trakcie hospita-
lizacji.  

CO W GMINaCH PISZCZy

O co chodzi? Pracownicy Biura Strefy 
Płatnego Parkowania ze Świdnicy przepro-
wadzają aktualnie ankietę wśród miesz-
kańców placu Drzymały, w celu uzyskania 
opinii na temat rozszerzenia obszaru 

obowiązywania strefy płatnego parkowa-
nia. Skąd ten pomysł? Dla przypomnienia, 
propozycję powiększenia strefy o wyżej 
wymieniony plac rozpatrywano jeszcze 
podczas październikowego posiedzenia 

rady miejskiej. Pomysł następnie trafił pod 
obrady radnych, po wniosku złożonym w 
imieniu kilkudziesięciu mieszkańców przez 
Joannę Gadzińską. 

Projekt uchwały został jednak wycofany, 
stało się to za sprawą sprzeciwu części miesz-
kańców miasta. Do tematu świdniccy radni 
powrócą po konsultacjach społecznych, które 
dadzą odpowiedź na pytanie, czy mieszkańcy 
chcą strefy płatnego parkowania na placu 
Drzymały, czy też nie. 

KaR 

ŚWIDNICA

Więcej płatnych parkingów?
Czy w Świdnicy dojdzie do powiększenia strefy płatnego parkowa-
nia? Wiele na to wskazuje, rozmowy na ten temat jednak trwają. 
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 » W kwietniu skatepark i pozostałe atrakcje wokół niego powinny być już gotowe 

JAWORZYNA ŚLĄSKA 

Skatepark na ukończeniu
Sport to zdrowie, z tym nie ma dyskusji. Wiedzą o tym także doskonale w Ja-
worzynie Śląskiej, gdzie trwają intensywne prace nad budową nowoczesnego 
toru przeznaczonego do uprawiania sportów ekstremalnych.  
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 » Te łóżka pomogą rodzicom opiekować się swoimi 
pociechami podczas ich pobytu w szpitalu 
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Ten nieznany epizod z 
życia Gadomskiego opisał 
krakowianin Marek Sołtysik, 
który na podstawie archi-

walnych akt sądowych re-
konstruował dramaty ludzi 
sławnych, ale i zapomnia-
nych. Jedną ze spraw, którą 

się zajął, jest ta dotycząca 
zabójstwa dokonanego wła-
śnie przez Tadeusza Gadom-
skiego. 

Jego ojciec Walery był ce-
nionym i uznanym krakow-
skim rzeźbiarzem. I to właśnie 
tam przyszły świdniczanin się 
urodził. Ale jego życie było 
początkowo bardzo pogma-
twane. Nie wiodło mu się. W 
1897 roku ożenił się z piękną 
ponoć panną Heleną z Zieliń-
skich. Rok później urodziła się 
im córka. Niestety, małżeń-
stwo nie należało do udanych. 
30-letni Tadeusz, choć był 
przystojnym blondynem, jed-
nak nie posiadał wystarcza-
jących dochodów, by młodej 
żonie zapewnić luksusy. Jako 
rysownik w piśmie „Diabeł” 
nie zarabiał zbyt wiele. A 
młoda żona chciała czerpać 
z życia pełnymi garściami. 
Bardzo szybko porzuciła więc 
domowe pielesze i związała 
się z prowincjonalną grupą 

teatralną. Mąż prawie od 
razu odkrył pierwszy romans, 
w który się wdała z amantem 
scen objazdowych, niejakim 
panem Konopką. Awantura, 
jaka wybuchła w domu po 
odkryciu tego faktu była nie-
zwykle gwałtowna i głośna. 
W każdym razie sąsiedzi tej 
nocy podobno nie mogli spać, 
a nad ranem piękna Helena 
spakowała manatki i opuściła 
mieszkanie Gadomskiego. 
Po pewnym czasie wróciła z 
powrotem z Poznania, wy-
cieńczona i zaniedbana. Jak 
się okazało, kochanek nie 
potrafił zabezpieczyć kobiecie 
warunków do życia. Nie po-
trafiła jednak w żaden sposób 
żyć już z malarzem, dlatego 
też bardzo szybko zaanga-
żowała się w wędrownym 
Teatrze im. Moniuszki, gdzie 

grała mało znaczące role pod 
pseudonimem Brzezińska. 

W tym teatrze poznała też 
40-letniego chórzystę An-
toniego Walendowskiego. 
Ponoć było to wzajemne za-
uroczenie i aktorzy byli ze 
sobą szczęśliwi. 

Gadomski nie chciał jed-
nak zrezygnować z kochanej 

HIStORIa NIEZNaNa

Krótkie dzieje miłości i śmierci
Dokładnie 27 lutego minęła 71. rocznica śmierci wybitnego rysownika i malarza Tadeusza Gadom-
skiego, jednego z ostatnich uczniów Jana Matejki. Ostatnie lata życia artysta spędził w Świdnicy. 
Czy szczęśliwe? Tadeusz Gadomski nie miał łatwego życia. Wielkim cieniem położyła się na nim 
tragedia z krakowskiego okresu życia artysty. Tragedia, której źródłem była wielka miłość i na-
miętność…

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
 » Obraz Tadeusza Gadomskiego – „W górach”

Teściowa będąc pod 
wrażeniem twórczości 
rysownika, dała mu 
na pamiątkę nóż do 
ostrzenia ołówków, a 
scyzoryk oprawiony 
w drewno, praktycz-
ny i ładny, miał małe 
ostrze – 4 cm i duże 
– 8 cm

 » 7 października 2013 roku z inicjatywy Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej na ścianie 
budynku przy ulicy Wałbrzyskiej 7 w Świdnicy, gdzie mieszkał malarz, odsłonięto pamiątkową 
tablicę
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żony. Okazja do nawiązania 
kontaktu pojawiła się, gdy 
trupa zjechała wiosną do Kra-
kowa. Odrzucony małżonek 
jednak bezsilnie błagał żonę 
o powrót. W końcu zdespe-
rowany poprosił o pomoc 
teściową. Ta w dobrych cza-
sach zięcia lubiła. Będąc pod 
wrażeniem jego twórczości 
jako rysownika, dała mu na 
pamiątkę nóż do ostrzenia 
ołówków. Scyzoryk oprawio-
ny w drewno, praktyczny i 
ładny miał małe ostrze – 4 
cm i duże – 8 cm. Wymiary 
nie bez znaczenia… Trupa te-
atralna po zimowym tournee 
w Stanisławowie i Przemyślu 
w maju 1897 roku zjechała 
do Krakowa. Po nieudanych 
próbach rozmowy z Heleną, 
Tadeusz Gadomski udał się 
do sprzyjającej mu jeszcze do 
niedawna teściowej, błagać o 
pomoc w odzyskaniu Heleny. 
Jeżeli liczył na dawną sympa-
tię, rozczarował się srodze. 
Matka Heleny stwierdziła, 
że oczywiście wstawi się za 
nim, jeżeli wróci z portfelem 
wypchanym pieniędzmi, ob-
winiając go jednocześnie o 
rozpad małżeństwa, ponie-
waż z trudem zarabia na dom 
i potrzeby żony.

Gadomski miotany uczu-
ciem zazdrości 31 maja po-
szedł na przedstawienie te-
atru, w którym grała żona. Po 
spektaklu dołączył do wraca-
jącej Heleny. Okazało się, że 
wraz z teściową i jego żoną 
do wspólnego mieszkania 
podąża dwóch aktorów – Wa-
lendowski właśnie i Kiciński. 
Gadomski nie w ciemię bity 
zorientował się w czym rzecz, 
ale panowie zachowując kon-
wenanse, nie weszli z paniami 
do domu. Dlatego czekał pod 
bramą mieszkania teściowej 
na ulicy Czarnowiejskiej 50 
aż do 1:30 w nocy. W końcu 
pojawili się pijani amanci. 
Gadomski skoczył do nich ze 
słowami, że kompromitują 
kobiety nachodząc je. Walen-
dowski zareagował obelgami. 
Gdy rysownik usłyszał, od 
Walendowskiego, że „tam 
na górze czeka na niego taka 
cieplutka (chodziło o Helenę)”, 
Gadomski stracił do reszty 

panowanie nad sobą. Skoczył 
do Walendowskiego i spolicz-
kował go. Ten nie chcąc być 
dłużny, laską uderzył rysowni-
ka w głowę. Panowie od słów 
szybko przeszli do czynów. 
Zaczęła się szarpanina. Stojący 
obok Kiciński próbował ich 
rozdzielić, ale bezskutecznie. 
Nie wiadomo do końca, jak 
Gadomski trzykrotnie wbił 
scyzoryk od teściowej w ko-
chanka żony... Kiciński zawlókł 
rannego Walendowskiego do 
mieszkania Heleny i jej matki. 
Pojawił się tam także zszoko-
wany całym zajściem Gadom-

ski. Później półprzytomny z 
zakrwawionym scyzorykiem 
w ręku błąkał się po Krakowie, 
trafiając w końcu do redakcji 
„Diabła”. Tu znalazła go poli-
cja, która poinformowała go, 
że Walendowski wykrwawił 
się w drodze do szpitala i 
zmarł. Wynik sekcji zwłok 
był jednoznaczny – przebita 
lewa komora serca. To była 
jedna z pięciu, a nie trzech 
ran, jakie zadał kochankowi 
żony Gadomski. Oskarżony 
został, że działał „wprawdzie 
nie w zamiarze zabicia, lecz w 
innym nieprzyjaznym zamia-

rze”, ale stanowi to zbrodnię 
zabójstwa, za co groziła kara 
od 5 do 10 lat więzienia. 

5 lipca 1897 roku przed 
sądem rozpoczęła się jego 
sprawa sądowa. Przed sądem 
Gadomski był spokojny i od-
powiadał bez uniesień. Żona 
i teściowa malarza odmówiły 
zeznań. Sąd i prokurator dzi-
wili się, dlaczego nie oskarżył 
żony i jej kochanka o cudzo-
łóstwo, co było w austriackim 
systemie prawnym karane 
półrocznym pozbawieniem 
wolności. Gadomski nie odpo-
wiedział. Bo co też mógł po-

wiedzieć artysta o niezwykle 
wrażliwej duszy, który – jak 
zeznawali świadkowie – pa-
łał wielką miłością do swojej 
żony. Miłością i namiętnością 
tak wielką, że doprowadziła 
do zbrodni.

W mowie końcowej jeden 
z najlepszych adwokatów 
krakowskich Feliks Csèsznak, 
który bronił Gadomskiego, 
powiedział: „Tu nie ma zbrod-
niarza, tu jest tylko ofiara 
tragedii rodzinnej, spowo-
dowanej wtargnięciem złego 
demona do domu oskar-
żonego; demona, który od 
pierwszej chwili zniszczył 
szczęście stojącego przed 
wami człowieka, złamał jego 
życie (…)”.

Narada ławy przysięgłych 
trwała krótko, a werdykt był 

jednogłośny. Dwunastu przy-
sięgłych przyznało, że wsku-
tek działań oskarżonego ofiara 
straciła życie i jednocześnie, 
przyznała, że Gadomski po-
pełnił czyn w obłąkaniu umy-
słu, w którym nie wiedział, 
co czyni. Trybunał sędziowski 
na tej postawie uniewinnił 
malarza od zarzutu popełnie-
nia zabójstwa. Zgromadzona 
na sali publiczność przyjęła 
wyrok oklaskami.

Tadeusz Gadomski podob-
no nigdy nie otrząsnął się z 
tej tragedii. 

Andrzej Dobkiewicz
Świdnicki Portal Historyczny

Tekst powstał na podstawie artykułu 
Marka Sołtysika „Widmo Chórzysty”, 

opublikowanym w miesięczniku „Pale-
stra”, z którego mogliśmy skorzystać 

dzięki uprzejmości autora

Kim był Tadeusz Gadomski?
Urodził się 5 kwietnia 1867 roku. Był synem znanego kra-

kowskiego rzeźbiarza Walerego Gadomskiego. Studiował w 
Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni Jana Matejki. 
Później naukę kontynuował w Monachium. Przebywał też w 
Paryżu i we Włoszech. Po I wojnie światowej osiadł w Wilnie. 
W 1929 na wystawie jubileuszowej Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie pokazano jego obrazy, wśród których do-
minowały portrety. Był członkiem Wileńskiego Towarzystwa 
Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych. Malował głównie 
portrety, sceny religijne i rodzajowe oraz pejzaże. Swoje prace 
wystawiał w latach 1929, 1931-1935, 1940. Po wojnie osiadł 
w Świdnicy, gdzie – już jako nestor polskiego malarstwa – brał 
udział w lokalnych przedsięwzięciach kulturalnych. W 1887 i 
1888 roku otrzymał dwukrotnie nagrodę Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych. Po II wojnie światowej, w 1946 roku za-
mieszkał w Świdnicy, w domu przy obecnej ulicy Wałbrzyskiej 
7. Kilka jego obrazów znajduje się między innymi w Muzeum 
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. W katedrze świdnickiej wisi 
obraz jego autorstwa – Matka Boska Częstochowska, który 
namalował tuż po wojnie. W 1948 roku był organizatorem 
I Wystawy Plastyków Świdnickich, urządzonej w obecnym 
Klubie „Bolko” na placu Grunwaldzkim 11. Zmarł w Świdnicy 
27 lutego 1952 roku. Pochowany został na cmentarzu para-
fialnym przy Al. Brzozowej.

HIStORIa NIEZNaNa

 » Jeden z bardziej znanych obrazów Gadomskiego – „Portret górala”

Sąd i prokurator dzi-
wili się, dlaczego nie 
oskarżył żony i jej ko-
chanka o cudzołóstwo, 
co było w austriackim 
systemie prawnym ka-
rane półrocznym po-
zbawieniem wolności
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- Nowoczesny sprzęt bę-
dzie służył nie tylko do roz-
rywki, ale też do realizacji 
wielu przydatnych usług, 
m.in. do dokonywania bez-
piecznych płatności inter-
netowych, czy też do ko-
rzystania ze strzegomskiego 
portalu e-urząd – tłumaczą 

przedstawiciele strzegom-
skiego magistratu. Zakupio-
no łącznie 12 laptopów – 6 
sztuk dla DDP Senior-Wigor 
i 6 dla Klubu Senior+ w 
Jaroszowie, skupiających 
łącznie 60 uczestników. 
Dzięki projektom w obu 
miejscowościach powstały 

stanowiska służące upo-
wszechnianiu i rozwijaniu 
kompetencji cyfrowych se-
niorów. Łączna wartość 
zakupu wyniosła 33,3 tys. 
zł. Co ważne, korzystanie z 
laptopów będzie dla senio-
rów bezpłatne.

KaR

Z natychmiastową pomo-
cą zwierzęciu pospieszyli 
druhowie z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Pastuchowie 
oraz co ciekawe, specjali-
styczna grupa wysokościo-
wa z Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej w Świdnicy.  - O 
godz. 8:37 do oficera dyżur-

nego straży pożarnej wpły-
nęło zgłoszenie o zwierzęciu, 
które wpadło do studni przy 
ul. Ogrodowej w Pastucho-
wie. Na miejscu okazało 
się, że do studzienki wpadł 
bóbr. Na szczęście udało się 
go uratować i wypuścić na 
wolność – mówi mł. bryg. 

Łukasz Grzelak z KP PSP w 
Świdnicy. Ciekawostką jest, 
że bóbr to symbol ochrony 
zwierząt w Polsce, gdyż był 
to pierwszy gatunek, któ-
ry został nią objęty już w 
XI wieku przez Bolesława 
Chrobrego. 

KaR

To dla nich nowy świat
Seniorzy ze Strzegomia oraz pobliskiego Jaroszowa 
wkraczają właśnie w nowy dla siebie świat. Świat 
komputerów i internetu. 

Ratowali bobra
Do nietypowej interwencji doszło kilka dni temu w Pa-
stuchowie (gmina Jaworzyna Śląska). Do studni wpadł 
tam... bóbr. 

R
E

K
LA

M
A

R
E

K
LA

M
A

F
ot

. u
ży

cz
on

e 
(U

M
 S

tr
ze

go
m

)

F
ot

. u
ży

cz
on

e 
(O

S
P

 P
as

tu
ch

ów
)



WIESZ CO | NR 6/21.3.2023 r. 19

Dokładnie 1 marca tego 
roku 100 lat skończyła jedna 
z mieszkanek gminy Świdnica 
– Władysława Orzeł. Urodziła 
się w Kamionce Małej (gmina 
Laskowa, powiat limanow-
ski). W Wilkowie mieszka 
natomiast od 1947 roku. Zaj-
mowała się gospodarstwem 

podczas gdy jej mąż Piotr, 
prowadził warsztat stolarski. 
Od 2007 roku jest wdową, a 
u swojego boku ma kochają-
cych i troskliwych syna, córkę, 
3 wnuków i 8 prawnuków.

Jubilatka otrzymała życzenia 
od prezydenta RP i wojewody 
dolnośląskiego. Szanownej 

Pani Władysławie składamy 
najserdeczniejsze, najszczer-
sze życzenia. Aby miłość 
otaczających ją osób dawała 
radość i powody do dumy 
każdego dnia, aby dopisywa-
ło jej zdrowie i pomyślność. 
Wszystkiego co najlepsze! 

KaR

Sto lat minęło 
Szczególne urodziny miały miejsce w gminie Świdni-
ca. Do wyjątkowego grona stulatków dołączyła wła-
śnie Władysława Orzeł. 

gminny kogel-mogel

Targi organizowane były 
już po raz dwunasty, tym ra-
zem w pobliskim Wrocławiu. 
Świebodzice  reprezentowali 
podczas wydarzenia pra-
cownicy wydziału promocji 
i komunikacji społecznej 
ratusza wspólnie z Lokal-
ną Organizacją Turystyczną 

Księstwa Świdnicko-Jawor-
skiego oraz z miastem Świd-
nica. Frekwencja podczas 
targów była imponująca! 
Wiele odwiedzających osób 
zadeklarowało przyjazd 
do Świebodzic, jest więc 
sukces. Na stoisku miasta 
rozdawano głównie mapy 

z atrakcjami turystycznymi 
i zabytkami, ulotki promu-
jące obiekty i ofertę OSiR 
Świebodzice oraz słodycze, 
które przekazała lokalna 
firma ZPC Śnieżka S.A. Było 
więc nie tylko ciekawie, ale 
i smacznie! 

KaR
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Światowe Świebodzice
Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego to 
jedno z największych wydarzeń turystycznych w na-
szym kraju. Zaprezentowały się tam właśnie Świebo-
dzice. 
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tych w nich informacji. Ich 
analiza potwierdziła nie tylko 
to, co faktycznie Niemcy two-
rzyli w ramach projektu Riese. 

- Na biurku mogłem poło-
żyć setki dokumentów, ale 
tylko na jeden temat! Zgro-
madzone akta ukazały także 
coś jeszcze. Był to zupełnie 
nieznany dotąd obraz kolej-
nych etapów realizacji super-
tajnej operacji, jaką ukrad-
kiem Trzecia Rzesza prowadziła 
w Górach Sowich na kilku 
ogromnych placach budów 
– mówi Romuald Owczarek. 

Odkryte przez autora książki 
dokumenty przyniosły odpo-
wiedzi na wiele stawianych 
od dekad pytań. Równocześnie 
każą postawić w wielu kwe-
stiach nowe znaki zapytania. 
W historii Riese pojawiają się 
bowiem nowe postaci i wątki. 
Zapewne wielu badaczy ruszy 
teraz ich tropem, by jeszcze 
bardziej przybliżyć nas do 
prawdy o zagadce kompleksu. 

Red

Jego nowa książka zatytułowana jest „Tajem-
nicze archiwa Riese” i ukazuje najnowsze wy-
niki badań archiwalnych dotyczących jednego 
z największych i najtajniejszych projektów bu-
dowlanych Trzeciej Rzeszy. Co warto podkreślić, 
informacja, że nosił on nazwę Riese (Olbrzym), 
pojawiła się dopiero kilkadziesiąt lat po wojnie. 

Jeszcze w 1964 roku w prasie sugerowano, że 
projekt miał kryptonim „Grosse Eule”. 

Zagadka podziemi w Górach Sowich bardzo 
szybko stała się tematem prasowych spekulacji. 
Po zakończeniu drugiej wojny światowej rodzimi 
dziennikarze prześcigali się w prezentowaniu 
hipotez co do przeznaczenia podziemnych 
obiektów, na które natknęli się przybywający w 
rejon Gór Sowich osadnicy i repatrianci. Romu-
ald Owczarek nie uległ pokusie przyjęcia którejś 
z nich za pewnik. Gromadząc przez kilkanaście 
lat dokumentację związaną z Riese, postanowił 
powstrzymać się od wyrokowania, która z hipo-
tez jest trafna. Prawdę o zagadkowym projekcie 
postanowił samemu odnaleźć w zakurzonych 
archiwach. Latami skrupulatnie uzupełniał 
teczki o nowe dokumenty – na kwaterę Führera, 
wojskowe ośrodki dowodzenia, fabryki zbro-
jeniowe, laboratoria naukowe, składy tajnych 
broni, miejsca do produkcji broni atomowej, 
biologicznej, chemicznej oraz magazyny na 
cenne depozyty Trzeciej Rzeszy. Warunkiem, jaki 
przyjął, było, że będą to dokumenty niemieckie 
lub alianckie z okresu II wojny światowej. 

Po wielu latach mozolnej pracy nadeszła 
chwila prawdy – otwarcie teczek. W sprawie 
historii realizowanego przez kilka wojennych 
lat tajemniczego projektu miały przemówić 
dokumenty. I przemówiły z całą mocą zawar-

kULtURa

KILKA SŁÓW O AUTORZE
Romuald Owczarek, to wałbrzyski badacz archiwalnych dokumentów. Przez wiele lat 

współpracował z miesięcznikiem „Odkrywca”, w którym (początkowo jako Roman Owidzki) 
prezentował swoje prace badawcze. Zaliczany jest do wąskiej grupy historyków-hobbystów, 
którzy z lupą w ręku szukają rozwiązania zagadek w czytelniach naukowych. Wiele jego książek 
to nowatorskie, obalające dotychczasowe mity, publikacje. Jako pierwszy opisał odnalezione 
archiwa Przedsiębiorstwa Poszukiwań Terenowych we Wrocławiu oraz odszukał dokumentację 
dotyczącą fabryki amunicji w Miłkowie (dziś Ludwikowice Kłodzkie). Udowodnił, że archiwa 
„pachnące śmiercią” w Radomierzycach (z premierem Piotrem Jaroszewiczem w tle) były 
tylko fikcją dziennikarską. Jako pierwszy przedstawił prawdziwe informacje o tajnych bazach 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Kolcach i Olszance, które zajmowały się szabrem 
materiałów budowlanych pozostałych po nieukończonej budowie kompleksu podziemnych 
obiektów w Górach Sowich, zna-
nych powszechnie jako Riese. Na 
podstawie odnalezionych doku-
mentów ujawnił również nowe 
oblicze inż. Anthona Dalmusa, 
który po wojnie stał się płatnym 
współpracownikiem wspomnia-
nego ministerstwa.

Jest autorem książek: „U bram 
Riese. Produkcja zbrojeniowa III 
Rzeszy w rejonie Gór Sowich” 
(2013), „Zagłada Riese. Klęska Or-
ganizacji Todt w Górach Sowich” 
(2014) oraz „Zapomniane fabryki 
zbrojeniowe Hitlera. Tajne projekty 
III Rzeszy w Sudetach” (2015).
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Riese tajne przez poufne
Nie będziemy pisać, że ta książka do góry nogami wywróciła dotychczasową 
wiedzę o tajemniczym kompleksie w Górach Sowich, ale odkryte przez autora 
dokumenty przyniosły odpowiedzi na wiele stawianych od dekad pytań. Na ryn-
ku wydawniczym pojawiła się nowa książka o Riese. Jej autorem jest wałbrzy-
ski badacz Romuald Owczarek, który od kilkunastu lat skrupulatnie poszukuje 
prawdy o wojennych tajemnicach w krajowych i zagranicznych archiwach. 

Latami uzupełniał tecz-
ki o nowe dokumenty 
– na kwaterę Führe-
ra, wojskowe ośrodki 
dowodzenia, fabryki 
zbrojeniowe, laborato-
ria naukowe, miejsca 
do produkcji broni ato-
mowej, biologicznej, 
chemicznej oraz maga-
zyny na cenne depozy-
ty Trzeciej Rzeszy

 » Riese od dekad rozpala wyobraźnię wielu ludzi

 » Dla miłośników historii oraz wojennych 
zagadek to pozycja obowiązkowa

Książkę „Tajemnicze archiwa Riese” kupicie na stronie wydawcy: www.wydawnictwotechnol.pl
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Może sala łańcuszkowa nie 
była do końca wypełniona wi-
dzami, ale sądząc po tablicach 
rejestracyjnych zaparkowa-
nych samochodów, na koncer-
cie nie zabrakło entuzjastów 
twórczości Organka z Kłodzka, 
Kamiennej Góry, Świdnicy czy 
Wrocławia. 

Wokalista wraz z trzema 
muzykami wbiegł na scenę 
tuż po 20:00. Towarzyszyło 
im budujące napięcie intro. 
Na pierwszy ogień poszły trzy 
utwory z ostatniego, czwarte-
go albumu – „Na razie stoję, 
na razie patrzę” z 2021 roku. 
Wśród nich zabrzmiał „We got 
not love”. Piosenka w wersji 
live jest godna repertuaru Pearl 

Jam. Jeszcze większy aplauz 
wywołały już pierwsze riffy 
bardziej znanych piosenek. Naj-
pierw popłynęła kompozycja 
„Wiosny”, a potem jedna z 
najstarszych „Głupi ja”. Takie 
energetyczne petardy szybko 
wprowadziły wałbrzyszan w 
stan zabawy. Nic dziwnego, 
frontman nie tylko prowoko-
wał do tańca, ale również do 
wspólnego śpiewania. Przez 
to nie było mu łatwo trochę 
wyciszyć publikę, aby zapo-
wiedzieć trzy piosenki z płyty 
„Ocali nas miłość” nagranej z 
okazji 75 rocznicy Powstania 
Warszawskiego. Muzyk opo-
wiadał o swoich inspiracjach 
fotografiami, które wykonał 

„Brok”. Fotograf zrobił tysiące 
zdjęć uwieczniających różne 
sytuacje, w których znaleźli 
się powstańcy. Najlepiej z nich 
wypadł utwór zamykający ten 
set – „Lili i Pająk”. Były gromkie 
oklaski, ale co rusz dało się 
słyszeć też okrzyki z tytułami 
największych przebojów, np. 
„Italiano” i „Missisipi w ogniu”. 
Tymczasem Organek wciąż 
sięgał do mniej popularnego 
repertuaru. I tak wybrzmiał, w 
mojej ocenie, drugi najlepszy 
utwór tego dnia „Walcz”. To w 
nim basista Adam Staszewski 
dał absolutny popis stworzenia 
transowego rytmu. Jeszcze 
wspólne stadionowe wycie czy-
li „Wataha” i „Doppelganger”. 

Wreszcie nadszedł czas na 
wyróżnienie dwóch zdetermi-
nowanych mężczyzn, którzy 
od początku występu trzymali 
rozpostartą biało-czerwoną 
flagę z napisem „Samoloty”. 
To im Organek zadedykował tę 
popularną piosenkę. Panowie, 
wydaje się, byli szczęśliwi i 
usatysfakcjonowani. Koniec 
koncertu zwiastowało efek-
towne żółte oświetlenie, a póź-
niej sceniczne słupki w ukraiń-
skich kolorach. Wybór padł na 
„Niemiłość”. Rozbudowana 

końcówka nie pozostawiała 
wątpliwości – to koniec. Była 
godzina 21:20, a przecież nie 
zagrali wielokrotnie skandowa-
nych „Italiano” i „Missisipi …”. 

Kiedy zespół wrócił na bis, 
fani po raz kolejny przypo-
minali o sobie. Tym razem 
krzyczeli – obiecałeś! Gitarzy-
sta, wokalista, kompozytor, 
anglista, autor tekstów, pisarz, 
aktor (IO) odpowiedział: – Bę-
dzie, ale najpierw „Ultimo”. 
To kolejny mocny punkt kon-
certu. Wreszcie fani „Italiano” 

doczekali się swojej piosenki. 
Jeszcze Organek w wersji 
anglojęzycznej, a potem nic 
innego nie mogło zamknąć 
spotkania z Organkiem jak – 
„Missisipi w ogniu”. Hit, tro-
chę zmęczony przez radia, w 
rozbudowanej wersji w pełni 
się obronił. Podsumowując, 
artysta na wałbrzyskiej scenie 
wypadł znakomicie. W godzi-
nę i czterdzieści pięć minut z 
zaangażowaniem zaprezen-
tował siedemnaście utworów.

Piotr Bogdański

Spektakl dla najmłodszych
W niedzielę 26 marca zapraszamy do Teatru Lalki i Aktora 

w Wałbrzychu na spektakl „Szewczyk dratewka” w reżyserii 
Katarzyny Hory. Przedstawienie dedykowane jest dzieciom 
w wieku 3+. Start o godz. 12:30 na Dużej Scenie. Tytułowy 
Szewczyk Dratewka to bezinteresowny, ubogi i prosty chłopak 
o wielkim i szczodrym sercu. Na swej drodze spotyka mrówki, 
pszczoły i kaczki, które poszkodowane przez niedźwiedzia 
proszą o pomoc. Szewczyk, choć niewiele posiada, to z przy-
jemnością odbudowuje pszczeli ul, reperuje zdewastowane 
mrowisko i karmi wygłodniałe kaczki – ponieważ oprócz 
dobrych chęci nic więcej nie potrzeba, aby pomóc drugiej istocie. Ponieważ w naturze nic nie ginie, to już wkrótce Szewczyk 
przekona się, że bezinteresowność, dobre serce i chęci popłacają, bowiem natura również mu się odwdzięczy. Bilety do kupienia 
online na: bilety.teatrlalek.walbrzych.pl

Dość już tej zimy
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert „Powitanie Wiosny”, 

który odbędzie się już 22 marca. Będzie to wspaniałe wydarzenie z 
udziałem zespołów ludowych i estradowych „Krąg”, „Mokrzeszów”, 
„Spontan” i „Mała Świdnica”. Podczas wydarzenia zobaczycie cho-
reografie tradycyjne i nowoczesne, specjalnie przygotowane na tę 
okazję przez zespoły, które podziwiamy w Świdnicy już od lat. Koncert 
„Powitanie Wiosny” to doskonała okazja, aby wraz z przyjaciółmi i 
rodziną spędzić niezapomniany wieczór w wyjątkowym towarzy-
stwie. Przychodząc na ten koncert, wspieracie twórczość lokalnych 
zespołów. Nie przegapcie tego wydarzenia — przywitajmy nową 
porę roku w rytm tanecznej muzyki! Koncert 22 marca, godz. 17:00 
w sali teatralnej ŚOK, Rynek 43. Bilety: 20 zł.

SCB, KaR

Czas na wielkanocne warsztaty
Zbliżająca się Wielkanoc, a więc to świetna okazja do 

tego, by w pełni wykorzystać swój talent plastyczny. 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprasza na Wielkanocne 
Warsztaty Rękodzieła. Spotkanie zaplanowano na 25 
marca o godzinie 10:00 w WOK-u na Piaskowej Górze. 
Wspólnie będziecie tworzyć wielkanocne drzewka. Warsz-
taty to propozycja kreatywnego spędzenia wolnego czasu 
skierowana do całych rodzin. Zajęcia skierowane są do 
dzieci od 4 roku życia. Wykonane drzewko każdy zabierze 
ze sobą do domu. Koszt: 50 złotych za dziecko – rodzice 
służą pomocą i nie płacą. W cenie materiały do wykonania 
pracy. Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje 
przedpłata.
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kUlTURA / DZieJe SiĘ

DZIEJE SIĘ CIEKAWIEDZIEJE SIĘ CIEKAWIEDZIEJE SIĘ CIEKAWIE

Organek, obiecałeś?!
Opuszczając Starą Kopalnię, podsłuchałem krótką re-
cenzję rozentuzjazmowanego fana Organka: – To był 
jego najlepszy koncert, który widziałem! I ja mu wie-
rzę. Artysta wykonał swoją muzyczną robotę wzorco-
wo. Były hity, były nowości, było wspólne śpiewanie i co 
najważniejsze – niezwykła energia.

 » Tomasz Organek w dobrej formie 
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NASI ULUBIEŃCYNASI ULUBIEŃCYNASI ULUBIEŃCY
Najpierw zapoznanie  

Dziś trochę nietypowo. Oczywiście cały czas namawiamy was do adopcji zwierząt z wałbrzyskiego schro-
niska, ale... pomyśleliśmy, że być może w pierwszej kolejności wypadałoby się lepiej poznać. Z czworo-
nogami rzecz jasna. Pójdźcie do placówki, weźcie psiaka na spacer, przynieście karmę kotu, porozma-
wiajcie z opiekunami, poznajcie potrzeby zwierząt. To może być dobry fundament do późniejszej adopcji.
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ANDY, nr ewidencyjny 152/21
Wiek: 7 lat

Data przyjęcia do schroniska: 04.09.2021

BONI, nr ewidencyjny 245/22
Wiek: 6 lat

Data przyjęcia do schroniska: 09.11.2022

BUZZ, nr ewidencyjny 99/21
Wiek: 4 lata

Data przyjęcia do schroniska: 22.06.2021

DIANA, nr ewidencyjny 175/21
Wiek: 12 lat

Data przyjęcia do schroniska: 28.09.2021

HANTER, nr ewidencyjny 38/22
Wiek: 7 lat

Data przyjęcia do schroniska: 22.02.2022

LORD, nr ewidencyjny 45/23
Wiek: 6 lat

Data przyjęcia do schroniska: 14.02.2023

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Wiek: 12 lat

Data przyjęcia do schroniska: 24.04.2020

ROGAL, nr ewidencyjny 220/22
Wiek: 4 lata

Data przyjęcia do schroniska: 29.09.2022

RUFI, nr ewidencyjny 272/20
Wiek: 8 lat

Data przyjęcia do schroniska: 21.12.2020

SPARK, nr ewidencyjny 184/22
Wiek: 4 lata

Data przyjęcia do schroniska: 18.08.2022

SZIRA, nr ewidencyjny 239/21
Wiek: 6 lat

Data przyjęcia do schroniska: 20.12.2021

ZEUS, nr ewidencyjny 254/22
Wiek: 12 lat

Data przyjęcia do schroniska: 18.11.2022

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

mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl
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45.sezon artystyczny Fil-
harmonii Sudeckiej w pełni. 
Znakomicie przyjęte przez 
wałbrzyską publiczność do-
tychczasowe koncerty orkiestry 
symfonicznej potwierdzają 
przynajmniej jeden fakt – pan-
demię mamy za sobą, chcemy 
się spotykać, chcemy słuchać 
muzyki i uczestniczyć w wyda-
rzeniach artystycznych. 

Koncerty oratoryjne z za-
proszonymi chórami i zespo-
łami wokalnymi, soliści i to 
zarówno muzycy tutejszej 
orkiestry jak i zaproszeni do 
współpracy prezentują muzy-
kę, która gromadzi meloma-
nów nie tylko z Wałbrzycha. 
Wysokiej klasy dyrygenci, 
którzy prowadzą orkiestrę 
filharmoniczną pod-

czas jednego, w 
wyjątkowych przypadkach 
podczas dwóch koncertów, 

potwierdzają jakość zespołu 
muzycznego, który mamy 
w Wałbrzychu. I tę wiedzę 
zabierają ze sobą, co pozwala 
planować kolejny sezon arty-
styczny z ich udziałem. 

Najbliższe koncerty to dwa 
wydarzenia. W pierwszym 24 
marca o godz. 19:00 orkiestrę 
Filharmonii Sudeckiej popro-
wadzi Przemysław Neumann 
– dyrygent, dyrektor Filharmo-
nii Opolskiej. Muzyk od kilku 
lat intensywnie pracuje nad 
wykonawstwem i promocją 
polskiej, niesłusznie zapomnia-
nej muzyki. Owocem tej pracy 
jest cykl koncertów „Polska 
Muzyka Zapomniana”, prezen-
tujący głównie utwory 

skomponowane 
w czasie zaborów oraz seria 
wydawnicza o tym samym ty-
tule. Partytury wraz z głosami 
orkiestrowymi dzieł twórców 

takich jak Karol Kurpiński, Wi-
told Maliszewski, Feliks Nowo-
wiejski czy Zygmunt Noskow-
ski powstały we współpracy z 
powołaną w 2016 roku funda-
cją Dla Kultury, którą prowadzi 
Przemysław Neumann. To 
także nagrania płytowe sku-
pione wokół dorobku polskich 
kompozytorów, a szczególnie 
zrealizowany w 2021 roku 
3-płytowy album Witold Ma-
liszewski. W trakcie wałbrzy-
skiego koncertu usłyszymy 
właśnie Witolda Maliszew-
skiego (1873-1939) I Symfonię 
g-moll op. 8. Natomiast solistą 
koncertu będzie oboista 
M a -

teusz Żuraw-
ski z orkiestry symfonicznej 
Filharmonii im. Mieczysła-
wa Karłowicza w Szczecinie, 
wykładowca w klasie oboju 
tamtejszej akademii, uczestnik 
Akademii Sinfonia Varsovia. 

W jego wykonaniu usłyszy-
my Koncert na obój i małą 
orkiestrę Ryszarda Straussa. 

Polecamy to bezpretensjonalne 
i radosne dzieło z późnego 
okresu twórczości kompozyto-
ra (1945). Zapowiadamy 
muzykę 

wyrafinowa-
ną, nawiązującą do klasycz-
nych wzorców formalnych 
i przejrzystych tematycznie 
koncertów Mozarta. Jeśli ta 
muzyka potrzebuje słów, to 
niech będą nimi: lekka, przy-
jemna i pełna polotu. W kon-
cercie usłyszycie także muzykę 

Pawła Mykietyna, jego 3 for 
13. Paweł Mykietyn otrzymał 
zamówienie na tę kompozycję 
od Programu 2 Polskiego Radia 
w 1994 roku mając 23 lata i 
z miejsca stał się sławny na 
świecie. Utwór wykorzystujący 
grę konwencjami nawiązując 
do baroku i fugi z założenia 
jest łatwy w odbiorze. Jego 
wyraźnie przemyślana struk-
tura pozwala delektować się 
15-minutową kompozycją 
tego rozchwytywanego dzi-
siaj kom-

pozytora.
Na drugie wydarzenie – 

jedno z najważniejszych w 
tym sezonie – zapraszamy 
1 kwietnia o godz. 18:00. 
To wielkie oratorium Józefa 
Haydna „Stworzenie świata”. 
Arcydzieło muzyki oratoryjnej 
powstało jako dziękczynienie 
za cud boskiego stworzenia. 
Jest galerią obrazów malowa-

nych muzyką, jego uporządko-
wana struktura odzwierciedla 
ład bożej mądrości, a tonacje 
poszczególnych części mają 
charakter symboliczny. Li-
bretto napisane zostało przez 
angielskiego poetę Thomasa 
Lineya na podstawie Księgi 
Rodzaju ze Starego Testa-
mentu oraz siódmej i ósmej 
części Raju utraconego Johna 
Miltona. Opracował je i prze-
tłumaczył na język niemiecki 
baron Gottfried van Swieten, 
wielki miłośnik muzyki, który 
zorganizował fundusze na ho-
norarium i koszty wystawienia 
dzieła. Haydn pracował nad 
oratorium od 1797 roku, po-
święcając mu tyle uwagi, aż 
stało się ono arcydziełem. 
Dzieło wykonane zostanie w 
języku angielskim, z prezen-
tacją tłumaczenia tekstu. Wy-
konawcami oratorium będą 
Agnieszka 

Franków-
-Żelazny – dyrygent, orkie-

stra symfoniczna Filharmonii 
Sudeckiej, soliści: Justyna Khil 
– sopran, Sebastian Mach 
– tenor, Paweł Horodyski – 
baryton, Solomiia Pavlenko 
– sopran i Szymon Raczkowski 
– baryton. Wrocławski Chór 
Żeński i Męski Zespół Wokalny 
I Signori przygotowuje Izabela 
Polakowska-Rybska.

Red

Przyjemna i pełna polotu 
Taką muzykę usłyszycie wkrótce w Filharmonii Sudeckiej. Na melomanów czekają 
dwa duże wydarzenia. Zdziwieni, że piszemy o nich w tym miejscu? Niepotrzebnie, 
wszak założeniem naszej rubryki jest pokazywać miejsca nietuzinkowe, w których 
można miło spędzić czas. Czyż taką przestrzenią nie jest sala koncertowa?  

NIE Ma NaS W DOMU

NIE MA NAS W DOMUNIE MA NAS W DOMUNIE MA NAS W DOMU
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Arcydzieło muzyki ora-
toryjnej powstało jako 
dziękczynienie za cud 
boskiego stworzenia 
i jest galerią obrazów 
malowanych muzyką

 » W Filharmonii Sudeckiej na melomanów czekają dwa duże wydarzenia 

Bilety kupujcie w kasie filharmonii: wtorek-czwartek 13:00-15:30, w piątek 17:00-19:00 

Bilety kupujcie w kasie filharmonii: wtorek-czwartek 13:00-15:30, w piątek 17:00-19:00 

Bilety kupujcie w kasie filharmonii: wtorek-czwartek 13:00-15:30, w piątek 17:00-19:00 

oraz online poprzez filharmonia-sudecka.bilety24.pl

oraz online poprzez filharmonia-sudecka.bilety24.pl

oraz online poprzez filharmonia-sudecka.bilety24.pl
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Hideki Kamiya – japoński pro-
jektant oraz reżyser gier kompute-
rowych szybko dostrzegł potencjał 
ukryty w nowym projekcie, stając się 
ojcem kolejnego znanego tytułu od 
Capcom. Sukces był tak ogromny, że 
z powodzeniem sprzedano miliony 
egzemplarzy gry, mnóstwo figur ko-
lekcjonerskich, wypuszczono również 
mangę, a także nagrano 11-odcinko-
wą serię anime. Społeczność fanów 
tego tytułu stała się jedną z najbar-
dziej licznych grup na Facebooku. 
Ale to jeszcze nic. Na konwentach 
o tematyce gamingu bardzo często 

można spotkać cosplayerów prze-
branych za postacie ze tego świata.

Fabuła DMC opowiada o męż-
czyźnie imieniem Dante – pół czło-

wieku pół demonie, dążącym do 
zemsty na demonie, który zabił jego 
matkę oraz rozdzielił go z jego bra-
tem Vergilem. Mechanika gry oraz 
zbalansowane poziomy trudności 
porwały tłumy. Podobnie sound-
track jest dość charakterystyczny 
– ciężki rock/metal połączony z 
gotyckimi budowlami oraz fabułą 
urzekły niejednego gracza. Ostatnia 
część Devil May Cry 5 ukazała się 11 
lat po ostatniej części z głównej linii 
fabularnej. Tu warto wspomnieć, 
że DMC: Devil My Cry dzieje się 
w alternatywnej rzeczywistości, a 

wśród społeczności część ta jest 
prawdziwym memem. DMC5 nie 
zawiodło oczekiwań rzeszy swoich 
wielbicieli, kolejna odsłona okazała 
się ogromnym sukcesem. Oprócz 
znów świetnie zarysowanej fabuły, 
mechaniki gry, znaleźć można było 
także smaczki popkulturowe – Dan-
te zakładający kapelusz Michaela 
Jacksona, tańczący moon walk. 

Krytycy wyrażali bardzo pozytywne 
opinie, a na forach internetowych 
znów było głośno o demonicznej 
rodzince i ich towarzyszach.

Pozostaje mieć nadzieję, że na 
piątej części się nie zakończy ich 
przygoda i śmiało będziemy mogli 
śledzić losy Dantego oraz Vergila w 
kolejnych odsłonach Devil My Cry.

„Narvana” SKN Challenger

Zadatek dany przez kupu-
jącego przy zawarciu umowy 
przedwstępnej sprzedaży nie-
ruchomości wzmacnia więź 
zobowiązaniową między stro-
nami i zabezpiecza ich interesy. 
Brak uiszczenia zadatku przez 
stronę do tego zobowiązaną 
nie powoduje automatycznego 
rozwiązania umowy przed-
wstępnej sprzedaży nierucho-
mości, a co za tym idzie nadal 
wywołuje ona skutki prawne.

Ponadto zadatek w umo-
wie przedwstępnej sprzedaży 
nieruchomości stanowi dodat-

kowe zastrzeżenie umowne, 
które ma na celu stymulować 
strony do jej wykonania i 
zawarcia umowy sprzedaży. 

Zgodnie z Kodeksem cywil-
nym, w braku odmiennego 
zastrzeżenia umownego albo 
zwyczaju zadatek dany przy 
zawarciu umowy ma to zna-
czenie, że w razie niewyko-
nania umowy przez jedną ze 
stron druga strona może bez 
wyznaczenia terminu dodat-
kowego od umowy odstąpić 
i otrzymany zadatek zacho-
wać, a jeżeli sama go dała, 

może żądać sumy dwukrotnie 
wyższej. Podstawową funkcją 
zadatku jest dyscyplinowanie 
stron do wykonania umowy 
przedwstępnej, albowiem 
jej niewykonanie wiąże się z 
ryzykiem utraty wpłaconego 
zadatku bądź obowiązkiem 
jego zwrotu w podwójnej 
wysokości. Wysokość zadatku 
zależy od ustaleń stron, które 
korzystając z zasady swobody 
umów mogą określić jego 
kwotę w dowolnej wysokości, 
byleby treść lub cel stosunku 
prawnego nie sprzeciwiały 
się właściwości (naturze) sto-
sunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego.

W judykaturze wskazuje 
się, że jeżeli zadatek nie został 
zapłacony przy zawarciu umo-
wy, a w jej treści nie określono 
terminu do późniejszego uisz-
czenia zadatku, to nie został 

on skutecznie zastrzeżony. Nie-
skuteczne zastrzeżenie zadatku 
może nastąpić także, jeżeli 
strona do tego zobowiązana 
nie zapłaci go w określonym 
terminie. Skuteczne ustano-
wienie zadatku jest uzależnione 
od przekazania sumy pienię-
dzy (przedmiotu zadatku). Taki 
pogląd wynika z przyjęcia, że 
klauzula zadatku ma charakter 
realny, co oznacza, że aby za-
datek był prawidłowo zastrze-
żony, to musi być wręczony 
drugiej stronie. Złożenie przez 
strony oświadczeń woli w za-
kresie zadatku nie przesądza o 
jego skutecznym zastrzeżeniu. 
Niemniej jednak dopuszczal-
ne jest wręczenie zadatku w 
innym momencie, aniżeli przy 
zawarciu umowy. Brak wpłaty 
zadatku jest czasami mylnie 
postrzegany przez strony jako 
przesłanka automatycznie roz-

wiązująca umowę przedwstęp-
ną sprzedaży nieruchomości. 
W rzeczywistości, gdy zadatek 
nie zostanie uiszczony, umowa 
przedwstępna sprzedaży nie-
ruchomości nadal obowiązuje 
i wywołuje skutki prawne. 
Strona nie może się zatem 
uchylić od wykonania umowy 
przedwstępnej z powołaniem 
się na sam fakt braku wpłaty 
zadatku.

Kupujący i sprzedający mogą 
w umowie przedwstępnej 
sprzedaży nieruchomości za-
strzec możliwość odstąpienia 
od niej przez jedną lub obie 
strony w przypadku braku za-
płaty zadatku. Takie posta-
nowienie powinno zawierać 
przede wszystkim oznaczenie 
terminu na odstąpienie od 
umowy. W przypadku braku 
wpłaty zadatku takie postano-
wienie pozwoli na odstąpie-

nie od umowy przedwstępnej 
sprzedaży nieruchomości i bę-
dzie ona traktowana tak, jak 
gdyby nigdy nie została zawar-
ta. Należy przy tym pamiętać 
o dokonaniu tej czynności w 
ciągu terminu oznaczonego w 
umowie.

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  
Te potrawę lubią chyba wszyscy. Można ją jeść zarówno na słono 

jak i na słodko. Jeśli jest dobrze przyrządzona, można ją pałaszować 
bez końca, ponieważ robotę robią tu dodatki. A te mogą być rozmaite. 
Chodzi o naleśniki, proste i pyszne danie, które w doskonały sposób 
podane zjecie w Fabryce Naleśników i Pierogów na Piaskowej Górze 
w Wałbrzychu. To do tego lokalu zapraszamy was na lunch. Jeśli 
weźmiecie udział w naszym konkursie, to za dowolnego naleśnika 
zapłacicie mniej. Oferta dotyczy tylko „placuszków”, pierogów już 
nie. Warto o tym pamiętać. Musicie oczywiście dobrze odpowiedzieć 
na pytanie konkursowe. No to teraz rzut oka na fotografię obok. Jaki 
zamek przedstawia widoczna na zdjęciu makieta?  

Poprawną odpowiedź wpiszcie do kuponu, a ten pokażcie w lokalu. 
Wtedy wydacie o 2 zł mniej za wybranego naleśnika. Na lubiących 
dobrze zjeść oraz posiadaczy kuponów z naszej gazety w Fabryce 
Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy 
(22 marca) do piątku (24 marca). Regulamin konkursu znajdziecie 
na naszej stronie pod adresem www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na 
miejscu i otrzymacie na wynos.

KUPON

Jaki zamek przedstawia widoczna na zdjęciu 
makieta?  

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

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

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

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

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

w Wałbrzychu (Piaskowa Góra) 

MISZMaSZ

Okiem gracza

DMC jako fenomen
Seria Devil My Cry to kultowa seria gier typu hack and 
slash. W tym samym gatunku znajdziemy tytuły takie jak 
Diablo, czy Dangeon Siege). Początkowo rozgrywka miała 
być sequelem do Resident Evil, o czym mało kto wie. 

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Czym jest zadatek w umowie przed-
wstępnej sprzedaży lokalu. Tłumaczy 
adwokat Adam Daraż. 
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Pomimo tych danych i tak istnieje 
sporo osób, które niechętne sięgają 
po mleko. Czy są powody do obaw? 

Mleko składa się głównie z wody 
(ok 87%), tłuszczu (2-3%) białka ok 
3,5% i laktozy (cukru mlecznego – 
ok.  4,5%). Warto wspomnieć, że 
kobiece mleko, którym karmione 
są noworodki, zawiera ponad 7% 
laktozy. Dodatkowo mleko jest do-
brym źródłem witamin A i D oraz 

najlepszym źródłem wapnia, który 
nie tylko odpowiada za budowę i 
utrzymanie mocnych zębów i kości, 
ale również za skurcze mięśni (w 
tym mięśnia sercowego), krzepnięcie 
krwi, przewodnictwo nerwowe oraz 
wytwarzanie w organizmie niektó-
rych hormonów i enzymów. 

Dlaczego mleko i produkty z niego 
pochodzące są dobrym źródłem 
wapnia? To właśnie laktoza zawarta 

w mleku powoduje, że wapń jest tak 
dobrze przyswajany z przewodu po-
karmowego. Większość z nas powin-
na spożywać dziennie 1000-1200mg 
wapnia, co odpowiada mniej więcej 2 
kanapkom z serem żółtym lub białym i 
warzywami wielkości dłoni, popitych 
szklanką mleka 2%. Do tego jogurt 
naturalny np. na drugie śniadanie z 
owocem wielkości dłoni. Istnieją pro-
dukty roślinne bogate w wapń, ale ich 

przyswajalność jest o wiele gorsza od 
produktów pochodzenia zwierzęcego. 
Zbilansowanie diety np. wegańskiej 
doborowej w wapń wymaga sporej 
wiedzy w zakresie składu produktu, 
sposobu komponowania posiłków i 
ich odpowiedniego przetwarzania.

A co przypadku nietolerancji lak-
tozy? Po pierwsze warto upewnić 
się, że faktycznie mamy do czynie-
nia z nietolerancją laktozy, gdyż 

zaledwie 15% osób zmaga się z tym 
problemem. Do diagnostyki służy 
Wodorowy Test Oddechowy. Nie da 
się zdiagnozować nietolerancji za 
pomocą badań z krwi. Nietolerancja 
laktozy związana jest ze zmniejszoną 
produkcją przez organizm enzymu, 
odpowiadającego za jej trawienie 
czyli laktazy. Z reguły osoby takie 
mogą spożywać pewną ilość pro-
duktów mlecznych z laktozą. W przy-
padku zdiagnozowanej nietolerancji 
laktozy wystarczy kupić w aptece 
enzym laktaza i można spożywać 
produkty z laktozą bez żadnych 
dolegliwości. W podobny sposób 
powstają przetwory „bez laktozy”. W 
procesie produkcji dodawany jest do 
mleka enzym laktaza, który powodu-
je rozkład laktozy do dwóch cukrów: 
galaktozy i glukozy. Dlatego można 
poczuć, że produkty „bez laktozy” 
są odrobinę słodsze w smaku od ich 
odpowiedników z laktozą. 

Czy istnieją więc przesłanki, aby 
nie spożywać mleka? Zdiagnozowa-
na alergia na białka mleka krowiego 
wyklucza możliwość spożywania 
produktów mlecznych. Niektóre 
osoby ze względu na przekonania 
czy religię również nie spożywają 
produktów zwierzęcych. Biorąc nato-
miast pod uwagę względy zdrowot-
ne, nie istnieją żadne przesłanki, aby 
całkowicie wykluczyć z diety mleko 
i produkty z niego pochodzące. Ist-
nieje natomiast cały szereg korzyści 
płynących ze spożywania tego typu 
produktów. Tak więc: pij mleko, 
będziesz wielki!

Jarosław Piotrowski
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U W A G A  K O N K U R S  
A my do znudzenia swoje. Zachęcamy was do wzięcia udziału w 

konkursie, w którym nie można wprawdzie wygrać nagród, ale jeśli 
poprawnie odpowiecie na pytanie, mniej zapłacicie za rachunek we 
wskazanej przez nas knajpce. A tą restauracją, do której zapraszamy, jest 
Kryształowa w Świdnicy. To tu w przytulnych wnętrzach, najecie się do 
syta za rozsądną cenę. Właściwie czego chcieć więcej? Może jeszcze tego, 
by potrawa była ładnie podana, a produkty świeże. Ale tak właśnie jest 
w Kryształowej. No to teraz do rzeczy. Jeśli weźmiecie udział w konkursie 
i poprawnie odpowiecie na zadane pytanie konkursowe, dostaniecie 
rabat na wybraną potrawę. Zerknijcie na zdjęcie. Jaki zamek przedstawia 
widoczna na zdjęciu makieta? 

Dobrą odpowiedź wpiszcie do kuponu, a ten pokażcie w lokalu przy 
składaniu zamówienia. Wówczas otrzymacie 15-procentowy upust na 
wybrane danie z menu. Na lubiących dobre jedzenie i posiadaczy ku-
ponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają 
od najbliższej środy (22 marca) do piątku (24 marca). Szczegółowy 
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dosta-
niecie zarówno na wynos jak i zjecie na miejscu.

KUPON
Jaki zamek przedstawia widoczna na 

zdjęciu makieta?

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

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

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

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

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

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

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

MISZMaSZ

Z czym to się je

Pij mleko, będziesz wielki?
Pamiętacie to hasło reklamowe z początku XXI wieku? Powodem rozpo-
częcia wtedy kampanii było spadające spożycie mleka i zwiększające się 
ryzyko osteoporozy wśród Polaków. Dziś pijemy go więcej. Według danych 
GUS spożycie mleka w zeszłym roku wyniosło 251 litrów na osobę i było o 
5 litrów wyższe niż rok wcześniej i aż o 77 litrów wyższe niż w 2004 roku. 

 » Mleko i produkty z niego pochodzące 
są dobrym źródłem wapnia
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Skórka i miąższ owoców 
pigwy zawierają ponad 80 
różnych związków, wśród 
których znajdują się estry, 
alkohole, aldehydy, ketony i 
terpeny. Nadają one pigwie 
specyficzny aromat i delikatny 
kwaskowaty smak. Zawiera 
również dużo pektyn, co czyni 
z niej świetny materiał na 
galaretki, dżemy i konfitury, 
a także jako dodatek do in-
nych przetworów z owoców 
o mniej wyrazistym smaku. 
Pektyna to rodzaj naturalne-
go, rozpuszczalnego błonnika 
pokarmowego, pochodzenia 
roślinnego. Dla osób będą-
cych na diecie redukcyjnej jest 
to szczególnie ważne, gdyż 

pektyny zapewniają większe 
poczucie sytości po spożyciu 
pokarmu. 

Owoce pigwy mają wiele 
zastosowań kulinarnych. Dulce 
de membrillo, czyli pasta z 
pigwy, jest popularnym da-
niem w kilku krajach euro-
pejskich, w szczególności w 
Hiszpanii. Jest również bardzo 
cenionym przysmakiem w 

niektórych częściach Ameryki 
Łacińskiej. Ten słodki, pachną-
cy, galaretowaty słodycz kroi 
się w plastry i często podaje 
z twardym żółtym serem. W 
Armenii używa się pigwy w 
wielu pikantnych i słodkich 
daniach oraz często gotuje się 
z jagnięciną. Owoce pigwy są 
również używane przez niektó-
rych domowych browarników 
do robienia bardzo dobrych, 
wytrawnych cydrów. Jedną z 
popularnych dróg domowego 
wykorzystania owoców pigwy 
jest otrzymywanie nalewek. 
Ta z pigwy idealnie sprawdzi 
się podczas chłodnych, je-
siennych wieczorów. Pomoże 
się rozgrzać, a dodana do 

herbaty podniesie jej walory 
smakowe. Osoby unikające al-
koholu mogą zastąpić nalewkę 
naparem z pigwy z dodatkiem 
miodu i cytryny, który wzmocni 

organizm. Spożywanie syropu 
z pigwy, pomoże wesprzeć 
prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego. Pi-
gwa jest polecana szczególnie 

osobom, które często zmagają 
się z infekcjami, ponieważ 
zapewnia szybszy powrót do 
zdrowia.

Surowa pigwa jest owocem 
o niskiej kaloryczności, 100 
g dostarcza 57 kcal. Charak-
teryzuje się również niskim 
indeksem glikemicznym. Jed-
nak popularnym sposobem 
przetworzenia tego owocu jest 
dodanie do niego cukru, przez 
co jego kaloryczność znacznie 
rośnie. Zawiera wysoką zawar-
tość witaminy C od 9,39 do 
19,34 mg/100 g, więc może 
konkurować z cytryną jako jej 
źródło. Bogata jest również w 
liczne składniki mineralne takie 
jak magnez, potas, fosfor i że-
lazo. Ma ona właściwości prze-
ciwutleniające, dzięki  obec-
ności  polifeonoli.  Doskonale 
radzi sobie w walce z wolnymi 
rodnikami i ma działanie anti-
-aging. Najwięcej związków 
przeciwutleniających znajduje 
się w skórce, dlatego ważne, 
by w przetworach wykorzysty-
wać cały owoc. 

Pigwa jest często mylona 
z pigwowcem. Obie rośliny 
charakteryzują się kwaśnymi 
owocami, bogatymi w witami-
nę C. Podstawowa różnica to 
taka, że pigwa jest drzewem, 
a pigwowiec krzewem. Pi-
gwowiec dorasta maksymalnie 
do 3 metrów, a pigwa do 5 
metrów. Różnią się też kolorem 
kwiatów, kwiaty pigwowca 
mają kolor czerwono-poma-
rańczowy, a pigwy biało-jasno-
różowy. Owoce pigwowca są 
sporo mniejsze około 2-5 cm, 
natomiast owoce pigwy po-
trafią ważyć nawet kilogram. 
Podobnie jak owoce pigwy 
wspaniale smakują w różne-
go rodzaju przetworach. W 
Polsce częściej można spotkać 
pigwowca, ponieważ jego 
uprawa jest mało wymagająca 
oraz jest odporny na suszę i 
mróz. W Polsce można spotkać 

Wiemy JAk ŻyĆ

Pigwa to nie pigwowiec
Pigwa jest jednym z najstarszych gatunków drzew owocowych uprawianych na 
świecie. W starożytności była ona uważana za symbol miłości i płodności oraz zo-
stała poświęcona greckiej bogini miłości, piękna, kwiatów, pożądania i płodności 
– Afrodycie. Po portugalsku pigwa to marmelo, stąd najprawdopodobniej wywodzi 
się nazwa marmolada.

WIEMY JAK  ŻYĆWIEMY JAK  ŻYĆWIEMY JAK  ŻYĆ

Pigwa jest często my-
lona z pigwowcem, a 
podstawowa różnica 
to taka, że pigwa jest 
drzewem, a pigwo-
wiec krzewem
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 » Surowa pigwa jest owocem o niskiej kaloryczności – 100 g dostarcza 57 kcal
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Są trzy sposoby na znaczne 
oszczędzanie energii, które kryją 
się pod takimi oto hasłami: za-
cienianie, ogrzewanie i chłodze-
nie oraz zarządzanie energią. 

W zimie inteligentna kon-
trola zacienienia pomaga w 

bezkosztowym ogrzewaniu 
domu energią słoneczną, jak 
również w utrzymaniu ciepła 
w pomieszczeniach. W lecie z 
kolei, zapobiega przegrzewa-
niu się pomieszczeń, co elimi-
nuje konieczność włączania 

klimatyzacji. W prywatnych 
gospodarstwach domowych 
ponad 70% zużycia ener-
gii przypada na ogrzewanie 
pomieszczeń. Automatyka 
domowa i budynkowa oferuje 
różne sposoby zwiększenia 

wydajności największego po-
żeracza energii w waszym 
domu i tym samym znacznego 
obniżenia kosztów energii. In-
teligentny dom łączy wszyst-
kie elementy w waszym zaci-
szu w jedną całość – zarówno 

samochód elektryczny, jak i 
pompę ciepła czy pralkę.

Daje to całościowe zarzą-
dzanie energią w zależności 
od samodzielnej produkcji, 
zapotrzebowania, prognozy 
pogody, ustalania priorytetów 
oraz tworzy liczne możliwości 
oszczędzania energii. Dzięki 
temu, że w inteligentnym 
domu wszystkie systemy dzia-
łają niejako na swoją wzajem-
ną korzyść, możecie sporo 
zaoszczędzić.

O to, aby ciepło oraz pie-
niądze nie uciekały przez 
okno, dbają czujniki otwar-
cia okna i drzwi (stosowane 
również w systemach za-
bezpieczeń). W jaki sposób 
działają? Jeśli otworzycie 
okno lub drzwi na dłużej niż 
kilka minut, czujniki prze-
każą informację do serwera 
sterującego systemem, a ten 
zareaguje wyłączając ogrze-
wanie lub klimatyzację, by 
nie działały na próżno. Sy-
tuacja wygląda analogicznie 
w przypadku powtórnego 
zamknięcia okna/drzwi – sys-
tem przywróci klimatyzację 
lub ogrzewanie na poprzedni 
poziom, w celu uzyskania 
optymalnej temperatury w 
pomieszczeniu. Z kolei czujni-
ki ruchu, oprócz wygody, po-
zwalają również oszczędzać 

zużycie prądu. Nie musicie 
już martwić się o to, czy wyłą-
czyliście światło na schodach 
czy w garderobie, ponieważ 
po waszym wyjściu zostanie 
ono zgaszone automatycznie. 

Co, jeśli posiadacie zwierzę-
ta domowe, czy czujnik będzie 
reagował na każdy ich ruch, 
również w środku nocy? Wielu 
producentów ma w swojej 
ofercie czujniki „przyjazne 
zwierzętom”, które pomija-
ją ruch obiektów ważących 
mniej niż 15 czy 25 kg, dzięki 
czemu nie reagują na harce  
czworonogów.

W poprzednim odcinku 
wspomnieliśmy o zaletach 
czujników wilgotności gleby. 
Nie można jednak pominąć ich 
wkładu w oszczędzanie wody. 
Dzięki integracji systemów, 
zaplanowane podlewanie 
ogrodu nie odbywa się „mimo 
wszystko, bo tak zostało wpi-
sane w harmonogram”. Przed 
podjęciem akcji nawadniania, 
system sprawdzi, czy należy to 
zrobić. Słowem czy gleba jest 
wystarczająco wilgotna. Po-
zwoli to zsynchronizować pod-
lewanie zaaranżowane przez 
człowieka z nawodnieniem 
zapewnionym przez naturę. 
Dzięki temu zaoszczędzicie na 
rachunkach za wodę. 

Krzysztof Musiałkiewicz (Int-Dom)

Wiemy JAk ŻyĆ

głównie 3 odmiany pigwowca: 
chiński, japoński i pośredni. 
Owoce pigwowca pośredniego 
nie nadają się do spożycia na 

surowo i są najczęściej wybie-
rane na nalewki i wina. Znany 
jest także dobrze miłośnikom 
sztuki bonsai.

Owoce pigwowca dzięki 
dużej zawartości witaminy C 
idealnie pasują do zrobienia 
soku do herbaty  na chłodne 
zimowe wieczory. Wykonanie 
takiego soku jest bardzo pro-
ste. Wystarczy pokroić owoce, 
przełożyć do słoiczka i zasypać 
cukrem. Po kilku godzinach 
owoce zaczną wydzielać sok. 
Mimo, że większość owocu 
pigwowca składa się z wody, 
charakteryzuje się on dużą 
zawartością pierwiastków, 
jak miedź, potas i żelazo. 
Owoce pigwowca są źródłem 
błonnika pokarmowego, który 
usprawnia perystaltykę jelit 
i wspomaga wypróżnianie. 
Sok z owoców pigwowca 
jest bardzo kwaśny i może 
być stosowany jako składnik 
zakwaszający, zastępujący sok 
z cytryny. Owoce pigwowca 
służą jako dodatek do zakwa-
szania i wzbogacenia aromatu 
innych przetworów ze słod-

kich owoców. Ich kwasowość 
wynika z dużej zawartości 
kwasów organicznych, głów-
nie jabłkowego, chinowego i 
bursztynowego. Dzięki dużej 
zawartości antyoksydantów, 
owoce pigwowca japońskiego 
wykazują działanie przeciwza-
palne oraz przeciwbakteryjne. 

Zainteresowanie pigwow-
cem i jego właściwościami 
leczniczymi wzięło początek 
z tradycyjnej medycyny chiń-
skiej, w której wykorzysty-
wano głównie suche owoce 
pigwowca, zwane mugua. 
Stosowano go od tysięcy lat 
w tradycyjnej medycynie Da-

lekiego Wschodu jako lek na 
różne dolegliwości oraz jako 
źródło zdrowej żywności.

Patrycja Matecka, 
Departament Jakości Bio Planet

Jest to fragment artykułu z magazynu 
„Gotuj w stylu eko.pl”

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

kich owoców. Ich kwasowość lekiego Wschodu jako lek na 

 » Owoce pigwowca dzięki dużej zawartości witaminy C idealnie pasują do zrobienia soku do 
herbaty na chłodne zimowe wieczory
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Oszczędności? 
Kto ich nie szuka! 

O inteligentnym domu powiedzieliśmy już sporo, ale nie wszystko. Ot choć-
by nie było za wiele jeszcze o oszczędzaniu pieniędzy i energii, a to w obec-
nych czasach bardzo istotne, jeśli nie najważniejsze. Może was to zdziwi, 
ale automatyka domowa i budynkowa może znacznie w tym pomóc, bez 
konieczności rezygnacji z komfortu.

 » W inteligentnym domu wszystkie systemy 
działają na swoją wzajemną korzyść, 
możecie więc sporo zaoszczędzić pieniędzy
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Poziomo:
4 - nauka zajmująca się zastoso-
waniem elektroniki w lotnictwie 
i astronautyce – awionika
7 - ogrodzenie z grubych, za-
ostrzonych u góry, drewnianych 
pali – palisada
8 - celowe wprowadzenie kogoś 
w błąd przez nadanie czemuś 
pozorów prawdy – mistyfikacja
10 - jednostka poziomu natęże-
nia dźwięku – decybel
12 - sklep, w którym można 
sprzedać lub kupić używane 
książki – antykwariat
15 - traktat indyjski w sanskrycie 
na temat seksualności – Kama-
sutra
17 - sos z masła, mąki, jaj i mleka 
- beszamel
Pionowo:
1 - zakład przemysłowy, w którym 
przerabia się ropę naftową na 
paliwa, oleje i smary – rafineria
2 - sytuacja stwarzająca warunki, 
zwykle korzystne, do rozwoju 
jakiejś działalności - koniunktura

3 - porozumienie kończące spór, 
osiągane wskutek wzajemnych 
ustępstw – ugoda
5 - powlekanie wyrobów meta-
lowych warstwą innego metalu 
za pomocą elektrolizy – galwa-
nizacja
6 - wartość liczbowa zajmująca 
środkowe miejsce w szeregu 
wzrastających liczb - mediana
7 - twardy ser z mleka krowiego, 
którego geograficznym sercem 
jest Emilia-Romania - Parmezan
9 - przednia część podeszwy buta 
lub cała podeszwa – zelówka
11 - przyrząd do mierzenia ciśnie-
nia atmosferycznego - barometr
13 - odcinek tekstu wyodrębnio-
ny graficznie, charakterystyczny 
dla prozy biblijnej – werset
14 - rzemieślnik zajmujący się 
wyrobem toreb, portfeli, pasków 
ze skóry – kaletnik
16 - narzędzie przypominają-
ce kształtem siekierę, dawniej 
używane jako broń obuchowa 
- topór

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania

WałbrzyszankaPoziomo:
1 - długa, walcowata łodyga trawy lub zboża 
3 - dokument stwierdzający narodziny, 
chrzest, ślub lub śmierć jakiejś osoby 
5 - krzywa, którą zakreśla w przestrzeni 
poruszający się obiekt 
7 - sklejony łojem i wydzieliną wysiękową 
pęk włosów na głowie 
11 - wzorcowy dźwięk, według którego stroi 
się instrumenty muzyczne
14 - wysoki krzew lub drzewo o jadalnych 
owocach, zwanych orzechami laskowymi 
15 - dawniej kłopot sprawiany przez jakąś 
osobę lub rzecz albo trudna, przykra sytuacja 
16 - plastikowa rurka z przyłączem do 
strzykawki zakończona igłą 
Pionowo:
2 - człowiek wymagający bezwzględnego 
posłuszeństwa 
3 - sztywny kapelusz męski o zaokrąglonej 
główce i wąskim, podgiętym rondzie 
4 - człowiek trzpiotowaty, niepoważny
6 - w gwarze myśliwskiej samica łosia 
7 - dawne urządzenie do napędu maszyn 
rolniczych, poruszane przez konie lub woły 
8 - długi, luźny strój sędziów, adwokatów, 
prokuratorów i profesorów wyższych 
uczelni 
9 - wyodrębniony okres w roku 
akademickim lub szkolnym 
10 - każda z dwóch jednakowych ozdób, 
przypinanych dobranym parami uczestnikom 
balu 
12 - kompozycja graficzna, umieszczana jako 
ozdoba na karcie tytułowej książki 
13 - dzienne legowisko niedźwiedzia lub 
dzika
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Górnik jest nie tylko liderem tabeli 
Suzuki 1 Ligi, ale także przoduje 
w oprawie spotkań. W przerwach 
kibice mogą wziąć udział w konkur-
sach, choćby sprawdzić się w rzutach 
wolnych czy z połowy boiska. Jedną 
z nagród za tę drugą konkurencję 
jest weekend w Norweskiej Dolinie, 

kompleksie wypoczynkowym w 
Szklarskiej Porębie. 

Zresztą wokół samego spotkania 
dzieje się bardzo dużo. Przed halą 
ogniowe popisy przy akompania-
mencie muzycznym zapewnia Grupa 
Impuls. W samym Aqua-Zdroju starsi 
kibice mogą napić się piwa prosto od 

Browaru Jedlinka, młodsi mogą sko-
rzystać z oferty sklepiku z przekąskami 
i napojami. Ci drudzy bardzo chętnie 
rzucają do kosza, co zapewnia Mazbud 
Basketball Machine. Obok również 
można polować na zdobycze punk-
towe, bo zainstalowano stojące mini 
kosze. Po drugiej stronie znajdziemy 

klubowy sklepik, a w nim biało-nie-
bieskie szaliki, czapki oraz koszulki 
meczowe. Nowością jest interaktywny 
brelok do kluczy. Za sprawą umiesz-
czonego na nim kodu QR można m.in. 
kupić bilet na mecz, sprawdzić ligową 
tabelę, przeczytać lokalną prasę, zamó-
wić taxi lub pizzę, zobaczyć co słychać 

w Zamku Książ, znaleźć kontakt do 
szewca, czy też zorganizować animacje 
na weselu lub dla dzieci. 

No właśnie – dzieci na meczu nie 
będą się nudzić! Można je w spokoju 
zostawić pod opieką animatorek z 
Kamayu Art, które proponują ukła-
danie klocków, malowanie twarzy, 
kolorowanki i wiele innych aktywno-
ści dla najmłodszych (jak na zdjęciu). 
Milusińscy nie będą narzekać na 
brak zabawy we foyer Aqua-Zdroju, 
a rodzice mogą się skoncentrować 
na sportowych emocjach z boiska. 
Z oferty dla dzieci korzysta m.in. 
rodzina trenera Górnika, Marcina 
Radomskiego! Kto wie, być może 
uczestnicy dziecięcych zabaw spo-
tkają się w przyszłości na boisku w 
roli naszych zawodników? 

Tymczasem spieszymy donieść, 
że drużyna Górnika do lat 17 awan-
sowała do ćwierćfinału mistrzostw 
Polski z piekielnie silnej strefy Wro-
cław (woj. dolnośląskie i lubuskie), 
najwyżej notowanej w Polsce. Ekipa 
Rafała Glapińskiego w kolejnym 
etapie zmierzy się z Orlenem BM 
Stalą Ostrów Wielkopolski, TKM-em 
Włocławek oraz Szkołą Gortata Po-
litechniką Gdańską (24-26 marca w 
Ostrowie Wielkopolskim). Młodym 
adeptom basketu życzymy powo-
dzenia, a całe rodziny zapraszamy do 
Aqua-Zdroju, by kibicować naszym 
pierwszoligowcom!

Dominik Hołda

Można miło spędzić czas
Mecze koszykarskiego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych od dłuższego 
czasu są rozrywką dla całej rodziny. Widowisko sportowe współgra z oprawą 
artystyczną, ofertą gastronomiczną oraz tą dla najmłodszych. Można także za-
opatrzyć się w klubowe gadżety.

SPORt

Górnik jest nie tylko liderem 
tabeli Suzuki 1 Ligi, ale 
także przoduje w oprawie 
spotkań
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 » Dorośli mogą kibicować Górnikowi, podczas gdy dzieci mają zapewnioną opiekę 
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W amerykańskich restau-
racjach panują zupełnie inne 
zwyczaje niż w naszych. Kel-
nerka lub kelner są wyjąt-
kowo dobrze przygotowani, 
do tego zawsze wchodzą w 
dialog z gośćmi. To typowo 
amerykańska bezpośredniość 
i otwartość. Opowiadają spo-
ro o sobie, ale są też żywo 
zainteresowani twoją historią 
i tym, gdzie np. kupiłeś swoją 
koszulę, którą aktualnie masz 
na sobie, bo według nich jest 
świetna. Do tego wszędzie 
otrzymujesz darmową, pół-
litrową szklankę wody, która 
jest napełniana już zaraz 
po tym, gdy weźmiesz kilka 
pierwszych łyków. Oczywi-
ście w serwisie premium 
mają swój interes, bo w USA 
musisz zostawić napiwek, 
będący ważną częścią zarob-
ków obsługi. W zależności 
od jej jakości, dodajesz do 
rachunku coś między 16 a 
19 procent jego całkowitej 
wartości. 

Piszę o tym, ponieważ ta 
wiecznie napełniająca się 
szklanka wody przypomina 
mi Górnika w ostatnich tygo-
dniach. Już w Opolu wyda-
wało się, że forma z zespołu 
uleciała. Do przerwy nasi 
nie istnieli na parkiecie, gra-
jąc osłabieni nieobecnością 
przede wszystkim Adriana 
Kordalskiego. Dobitka Arinze 
Chidoma na 3 sekundy przed 
końcową syreną, zapewniła 
jednak triumf 80:79. Była to 
pierwsza porażka Weegree 

AZS Politechniki Opolskiej 
przed własnymi kibicami od 
początku października 2022, 
czyli od drugiej kolejki. 

W domowej batalii z Polo-
nią Warszawa Górnicy prowa-
dzili do przerwy wyraźnie, a 
w trzeciej kwarcie nawet róż-
nicą 23 „oczek”. Część licznie 
zgromadzonej publiczności 
zapewne myślała już o tym, 
by wyjść z obiektu wcześniej 
w celu uniknięcia korków 
lub co będzie robić w domu 
po meczu. Czarne Koszule 
zapragnęły tymczasem na-
pisać wałbrzyszanom czarny 
scenariusz, odrabiając straty 
niemal w całości. Kto wie, co 
by się wydarzyło w końcówce, 
gdyby nie zbiórka ofensywna 
pod koszem Kordalskiego 
i jego punkty na 83:79, na 
11 sekund przed upływem 
regulaminowego czasu gry. 

W obu przypadkach nasza 
ekscytacja znikała niczym ta 
woda z amerykańskiej półli-
trowej szklanki. Koszykarze 
cierpliwie zapewniali jednak 
serwis, czyhając z dolewką.

Górnik nie przegrał w lidze 
od ponad dwóch miesięcy. 

Można się tym… zachłysnąć. 
Podczas meczu z Polonią 
sukcesy dało wyczuć się na 
trybunach, bo frekwencja 
była w tym sezonie rekor-
dowa. Amerykanie kocha-
ją zwrot „walk on water” 
(pl. „chodzić po wodzie”), 
oznaczający stan euforyczny, 
poczucie niezniszczalności, 
w którym „niemożliwe” nie 
istnieje. Fani basketu pod 
Chełmcem zaczynają wcho-
dzić w te stany, a przecież 
najważniejsze mecze dopie-
ro przed nami. Na pomeczo-
wej konferencji prasowej 
Marcin Radomski, trener 
Górnika, zapowiedział, że 
zespół zmienił przygotowa-
nia, koncentrując się na tym, 
by najwyższa dyspozycja 
przyszła właśnie w drugiej 
połowie kwietnia. Najbliższy 
czas to idealny moment, by 
nabrać wody w usta i zacie-
rać ręce na play-off. Górnicy 
mają przewagę nad drugimi 
w stawce Dzikami Warszawa 
i trudno sobie wyobrazić, 
by utracili pozycję lidera 
rozgrywek do zakończenia 
sezonu zasadniczego. Nawet 
lokalni pesymiści muszą w 
tej konfiguracji przemienić 
się w wyznawców teorii, 
że szklanka jest do połowy 
pełna. Rzecz jasna, jednemu 
czy drugiemu kibicowi może 
się nieco „ulać”, bo styl zwy-
cięstw mógłby być lepszy, 
pozbawiony dreszczowców. 

Na większe wylewności ze 
strony wałbrzyskich koszy-
karzy zapewne przyjdzie 

jeszcze czas. Oby w maju, 
podczas finału Suzuki 1 Ligi. 
To właśnie wtedy liczymy 

na doskonałą obsługę. Na 
mistrzowskim poziomie. 

Dominik Hołda

Szklanka do 
połowy pełna
W dwóch ostatnich ligowych 
potyczkach Górnik Trans.eu 
Zamek Książ Wałbrzych wpa-
dał w tarapaty. W obu przy-
padkach potrafił jednak wyjść 
na prostą i zwyciężać. Nasi 
triumfowali w dwunastu spo-
tkaniach z rzędu i są zdecydo-
wanym liderem Suzuki 1 Ligi. 

SPORt

Na większe wylew-
ności ze strony wał-
brzyskich koszykarzy 
zapewne przyjdzie 
jeszcze czas, oby w 
maju, podczas finału 
Suzuki 1 Ligi
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 » Górnik nie przegrał w lidze od ponad dwóch miesięcy, można się tym… zachłysnąć
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