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Dobry przykład Wałbrzycha

Wprowadzić obowiązek
szczepienia
przeciw koronawirusowi
w całym kraju!

Tak będzie wyglądała ekologiczna elektrociepłownia

Prąd i ciepło
ze… śmieci

Lesław Miller

W

K

iedy zaczęto szczepienie
przeciw koronawirusowi
w Polsce, to w placówkach
ochrony zdrowia ustawiały się
ogromne kolejki. Pierwszeństwo
przypadło – co jest zrozumiałe –
lekarzom, pielęgniarkom i innym
osobom pracującym bezpośrednio
przy chorych w szpitalach. Potem
byli najstarsi, a w miarę upływu
czasu punkty szczepień przyjmowały coraz młodsze roczniki.
Dzisiaj z zaszczepieniem się
nie ma żadnego problemu, bo ludzie mają do dyspozycji tysiące
punktów w całym kraju. Wystarczy tylko wejść i podwinąć rękaw.
Jednak ze znalezieniem chętnych do zaszczepienia zaczyna
być coraz trudniej, a satyrycy
żartują, że rząd przeprowadzi…
łapanki. To skutek działania antyszczepionkowców, czyli bezmyślnych idiotów, którzy uważają, że nie warto się szczepić, bo
nie. Przez nich może nie dojść
do populacyjnej odporności
stadnej. Oznacza to, że jeśli
większość Polaków się nie zaszczepi, to koronawirus nas nie
opuści. Znów jesienią może nastąpić lockdown, będą umierać
ludzie, a luzowanie zaostrzeń
trzeba będzie znów cofnąć. Wróci zdalna nauka w szkołach, obowiązkowe noszenie maseczek,
zamknięcie lokali gastronomicz-

Szczepionkę przeciw koronawirusowi przyjmuje prezydent Wałbrzycha – Roman Szełemej
nych, dużych sklepów, kin, teatrów… Czy tego nam trzeba?
Powiedzmy sobie szczerze:
my, Polacy, nie jesteśmy zbyt zdyscyplinowani i nawoływanie do
szczepień niewiele pomoże. Jeśli
ktoś nie zechce, to nie pójdzie.
Dlatego, w interesie nas wszystkich, rząd winien wprowadzić
obowiązkowe szczepienia wszystkich obywateli, a nieprzestrzegających nakazu – surowo karać!
Dobry początek zrobiono
w Wałbrzychu, gdzie z inicjatywy
prezydenta miasta – Romana Szełemeja, z zawodu lekarza, Rada
Miejska podjęła uchwałę o obowiązku zaszczepienia się przez
mieszkańców i przyjezdnych.
Zwolennikami podobnej opinii są
fachowcy z zakresu wirusologii,
w tym wybitny specjalista, prof.
Krzysztof Simon z Wrocławia.

Z OSTATNIEJ CHWILI
Wojewoda dolnośląski unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w sprawie
obowiązku szczepień wszystkich mieszkańców przeciw COVID-19. Rada ma się od
tego odwołać.
Redakcja „Słowa” popiera RM. Bez obowiązku szczepień nigdy nie zwalczymy zarazy!

Wałbrzyską decyzję chwalą
rozsądni ludzie, bo zdają sobie
sprawę z zagrożenia. Mimo
zmniejszania się każdego dnia
liczby zakażonych, jest ich nadal
jeszcze bardzo dużo, co gorsza,
umierają ludzie, którzy mogliby
żyć.
Po decyzji wałbrzyskich władz
antyszczepionkowcy znów podnieśli łeb. Protestują, a nawet grożą prezydentowi miasta. Musiała
interweniować policja.
Publicysta tygodnika „Angora”, red. Henryk Martenka, tak
pisał m.in. o antyszczepionkowcach:
„Kim są ci idioci? W większości ci, którzy szczepić się nie zamierzają, bo nie. Bo przeczy to ich
światopoglądowi i rani poczucie
wolności. I tu tkwi istota zbiorowego idiotyzmu, albowiem wolność, jaką się cieszymy, jest obwarowana obowiązkami. Wolność
nie jest bezwarunkowa. Kto nie
rozumie, musi być zmuszony do
ich spełnienia”.
Nic ująć, nic dodać.

bogatych krajach biznesmeni uważają, że
na śmieciach można
zrobić dobry interes. I mają rację.
U nas sprawa ta była lekceważona,
dopiero niedawno zrozumiano jej
sens.
Firma Fortum planuje wybudowanie elektrociepłowni w gminie Wisznia Mała, niedaleko
Wrocławia, u zbiegu dróg S8
i DKL 98. Paliwem nie będzie
węgiel, lecz… śmieci. Rocznie
z wysypisk traﬁ do niej 200 tysięcy ton odpadów komunalnych nadających się do spalenia. Budowa
pochłonie około 700 milionów
złotych
Aglomeracja wrocławska jako
dynamicznie rozwijający się region potrzebuje nowych, ekologicznych źródeł energii oraz
efektywnego systemu zagospodarowania odpadów wytwarzanych
przez mieszkańców. Jednym
z możliwych rozwiązań jest właśnie elektrociepłownia wykorzystująca paliwo alternatywne na
bazie odpadów pozostałych po
sortowaniu.

Elektrociepłownia
będzie
miała moc ok. 51 MW i wyprodukuje ciepło wystarczające dla
około 35 tysięcy mieszkańców
Wrocławia, a także okolicznych
gmin, jeżeli zostaną podłączone
do sieci Fortum.
Jak mówi Wójt Gminy Wisznia Mała – Jakub Bronowicki,
gmina poprowadzi postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia.
Fortum zapowiada dialog
z mieszkańcami, co znalazło odzwierciedlenie w porozumieniu,
jakie z ﬁrmą podpisali przedstawiciele Wrocławia i Wiszni Małej. Dokument ma zapewnić gminom i ich mieszkańcom m.in.
przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych wykraczających poza wymagania ustawowe,
w tym spotkań informacyjnokonsultacyjnych z mieszkańcami
oraz przedstawicielami mediów,
organizacji ekologicznych i pozarządowych.

Późno, bo późno, ale wiosna wreszcie przyszła

Felietony i aktualności
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Krajobraz po bitwie
Wojciech W. Zaborowski

P

o obu stronach granicy sytuacja podobna. Powoli
otwiera się gastronomia,
z letargu budzą się obiekty turystyczne, w tym hotele. Również
instytucje zaspokajające potrzeby
kulturalne, zamknięte od wielu
miesięcy na cztery spusty teatry,
opery i ﬁlharmonie przygotowują
się na powitanie dawno niewidzianych widzów i słuchaczy. Wygrana
wojna z epidemią? Koniec pandemii? Jeszcze nie, ale spadające liczby
zachorowań pozwalają sadzić, ze
trzecia fala covid ustępuje i bitwa
o powstrzymanie epidemii kończy
się zwycięstwem, a to oznacza stopniowy powrót do normalności.
Zasadne jest więc pytanie, jak
wygląda i w najbliższym czasie
wyglądać będzie „krajobraz po bitwie”, że nawiążę do ﬁlmowego
tytułu; czy normalność pocovidowa będzie normalnością znaną
sprzed epidemii, o czym, śledząc
w mediach wypowiedzi przedsta-

wicieli rożnych grup społecznych,
zdaje się być przekonana wcale
niemała część rozmówców. Ten
optymizm studzą zarówno politycy, jak i lekarze – wirusolodzy.
Niestety, co innego życzenia, co
innego realia, czyli ciągłe istnienie
zagrożenia powrotu fali zachorowań. Mimo szczepień, mimo
uzyskiwania odporności konieczne są zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się epidemii,
zwłaszcza że pojawiają się nowe
odmiany wirusa. Okres urlopowo-wakacyjny sprzyjać będzie
amnezji, każdy pragnie wypocząć
i zapomnieć o koszmarze minionych miesięcy, gdy problemem
było nie tylko wyjście z domu, ale
i spotkanie się w szerszym gronie
znajomych. Zalecany przy obecnych poluzowaniach i wychodzeniu z epidemii zdrowy rozsądek
i ostrożność w kontaktach, przestrzeganie zasad higieny są jednak warunkiem, by jesienią nie
powtórzyła się historia, o której
właśnie chcemy zapomnieć i by
obecna normalizacja doprowa-

dziła do tak wyczekiwanej „normalnej” już normalności.
Tego, co było , nie da się zapomnieć. Gdy mijam puste okna
wystawowe sklepów i punktów
usługowych, z których prowadzenia właściciele zrezygnowali, gdy
widzę na istniejących jeszcze placówkach wywieszki, że są w stanie
likwidacji i wszystko w krótkim
czasie musi być sprzedawane za
połowę ceny, widać wyraźnie rany
na substancji miejskiej, ślady po
bitwie. A przecież to Frankfurt,
jedno z bogatszych miast, nieubogiego w końcu kraju, którego rząd
hojnie sypnął w czasie epidemii
groszem, by ratować gospodarkę.
Prawda, przybywa wolnych łóżek
w szpitalach, ale nie należy zapominać, że w wielu wypadkach są
one wolne, bo poprzedni pacjenci
odeszli – i nie do swoich domów,
ale w zaświaty.
Cieszmy się więc powrotem
do normalności, ale miejmy w pamięci te obrazy. By jesienią nie
trzeba było przeżyć, tu nawiążę do
literatury – „powracającej fali”.

Moje

Jan
Kowalski

Niech żyje bal!
Zdaniem rządzących pandemia jest już w odwrocie. Zmniejsza się liczba nowych zakażeń,
zwalniają się miejsca w szpitalach. Kłopot w tym, że liczba zgonów jest nieproporcjonalnie
wysoka w proporcji do zachorowań. W tej konkurencji Polska od wielu miesięcy plasuje się
w ścisłej światowej czołówce. Umierają ludzie, którzy umrzeć nie powinni. Wielu mogłoby
żyć, gdyby nie chaotyczna organizacja leczenia szpitalnego, a teraz również szczepień (widziałem lepiej zorganizowane zamieszki uliczne). Wielu ludzi żyłoby, gdyby nie bali się leczyć
i wcześniej zgłaszali się do szpitali. Nie umieraliby, gdyby władza nie oszczędzała na testach
i gdyby uważniej słuchała powołanych przez siebie doradców, epidemiologów i ekspertów
od organizacji służby zdrowia.
Nieczyste sumienie mają niektórzy biskupi i księża opowiadający dyrdymały o aborcyjnym
pochodzeniu szczepionek. Ciężko zgrzeszył prezydent Duda, oświadczając publicznie, że „ja
nigdy się nie szczepię, bo nie” i kokietując swoich zwolenników informacją: „nie lubię, jak ktoś
operuje igłą w okolicy moich ramion”. Za uszami mają też liczni dostojnicy partyjni i państwowi, demonstracyjnie szwendajacy się w grupach prominentów bez masek, lekceważąc
własne obostrzenia. Nie zdziwiłem się więc, będąc świadkiem takiej oto scenki (przysięgam,
autentycznej!), która rozegrała się w kolejce do kasy supermarketu. Udział wzięli około 30letnia wytworna pani w masce osuniętej na brodę, starszy pan (możliwe, że lekarz) w szczelnej maseczce FFP2 i chirurgicznych rękawiczkach oraz spocona kasjerka osłonięta jakąś grubą maską domowej roboty i przyłbicą. Było tak:
PAN: – Przepraszam panią, ale po co pani właściwie nosi tę maskę? Przecież ona przed niczym
nie chroni, jeśli nos jest na wierzchu.
PANI: – Nie zakładam, bo nie muszę.

Z Dolnego Śląska i Opolszczyzny

PAN: – Jak to? Pani nie musi, a inni muszą?
PANI: – Są tacy, co nie muszą. Obejrzyj pan telewizję, to pan zobaczy. I tyle w temacie!
KASJERKA: – Pani założy jak trzeba, bo nie obsłużę. Takie przepisy mamy.

Na Dolnym Śląsku budowanych jest coraz więcej budynków
dla Policji. Niedawno nową siedzibę otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim.
Oddana do użytku nowoczesna, przestronna komenda składa
się z czterech obiektów. W budynku A znajduje się część administracyjno-biurowa, budynek B
to nowoczesna strzelnica, siłownia
i garaże, obiekt C to wiata garażowa, natomiast w budynku D znajdują się pomieszczenia dla psów
służbowych. Łączna powierzchnia
nowej komendy wynosi ponad 3
tys. m².
W nowo wybudowanym
obiekcie mieści się m.in. skomputeryzowana strzelnica, pomieszczenia dla osób zatrzymanych,
pomieszczenie dla służby dyżurnej oraz dla policjantów z zapleczem sanitarnym i socjalnym, nowoczesna siłownia, profesjonalne
kojce dla psów służbowych z wybiegiem oraz zapleczem do ich
obsługi, wyposażona w system audio-video sala narad. Cały obiekt
jest monitorowany.
Stworzono także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych –
szeroką klatkę schodową, windę

umożliwiającą dojazd na wszystkie kondygnacje. Oddawane do
użytku pomieszczenia są umeblowane, zainstalowano również
nowy sprzęt biurowy oraz komputerowy.
***
Pierwszy na Dolnym Śląsku
sklep socjalny powstał w Legnicy,
przy ul. Daszyńskiego 24 (róg ul.
Czarnieckiego). Ceny są niskie,
ale nie każdy może robić tam zakupy. Placówka jest t przeznaczona dla osób żyjących w trudnych
warunkach materialnych.
***
Zgorzelec sprzyja inwestorom,
bo ma bardzo korzystne położenie geograﬁczne na styku granicy
polsko-niemieckiej i w odległości
12 km od granicy czeskiej.
1. Leży przy europejskiej trasie E40 łączącej wschód i zachód
Europy i drodze DW352 łączącej się z drogami biegnącymi
z północy na południe kontynentu. Ma także połączenie
z siecią kolei niemieckich.
2. Blisko położone lotniska międzynarodowe w Berlinie (2 h),
Dreźnie (1 h), Pradze (2,5 h)
i Wrocławiu (1,5 h) zapewniają
komunikację lotniczą
Miasto zapewnia inwestorom:
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• fachową pomoc w przygotowaniu procesu inwestycyjnego,
• możliwość negocjowania wysokości zwolnień i ulg podatkowych, np. stawki podatku od
nieruchomości,
• skuteczne zabieganie o środki
zewnętrzne (wartość uzyskanego doﬁnansowania w 2010 wyniosła 23 081 355,96 zł – ze
środków zewnętrznych),
• nowoczesna rozbudowa infrastruktury technicznej,
• 80% terenów miasta jest objętych planem zagospodarowania
przestrzennego,
• odległość od najdalej położonych terenów inwestycyjnych na
terenie miasta do urzędów ok. 4
km.
***
Muzeum Polskiej Piosenki
w Opolu działa jako samorządowa instytucja kultury miasta, założone w 2007 roku. Prowadzi
działalność polegającą na gromadzeniu, katalogowaniu, konserwowaniu i udostępnianiu zbiorów
dotyczących polskiej piosenki.
Muzeum jest jedyną instytucją
w Polsce, której głównym celem
jest utworzenie centrum informacji na temat polskiej piosenki,
a także ochrona jej dorobku.

PANI (zdenerwowana): – Obsłuży mnie pani, bo się stąd nie ruszę!
KASJERKA: – To ja policję zawołam.
PANI: – No to dawaj tą swoją policję! (głośny, serdeczny śmiech).
PAN: – Proszę pani, przepraszam, ale naprawdę nie boi się pani? Wie pani, ile kobiet dusi się
pod respiratorami? Wie pani, że umierają ludzie w pani wieku, a nawet młodsi?
PANI: – Co pan nie powie…
PAN: – Wiem, bo widziałem.
PANI:–- I co z tego?
PAN: – To, że jeśli chce pani zachorować, to proszę bardzo. Może sobie pani popełnić dowolne
samobójstwo. Ale nie ma pani prawa zarażać innych. Naprawdę nie boi się pani, że może kogoś zabić?
PANI po chwili milczenia: – A tam, spierdalaj!
Przykład idzie z góry. A na górze chaos. Ludzie odpowiedzialni za politykę informacyjną rządu
nie potraﬁli skutecznie przeciwstawić się niczym nieusprawiedliwionej nagonce na szczepionkę AstraZeneca, która w rzeczywistości daje najwyższą, bo 100-procentową gwarancję
uniknięcia ciężkiego przebiegu choroby i śmierci. Władza okazała się bezradna wobec nachalnej propagandy antyszczepionkowców. Zaufanie do rządzących, nadszarpnięte wskutek
wielu niedotrzymanych obietnic i nietraﬁonych decyzji, sięgnęło dna. Nic dziwnego, że wielu
ludzi nie przejmuje się dziś ostrzeżeniami, wskazaniami i zaleceniami, które towarzyszą obecnemu luzowaniu covidowych ograniczeń.
Obywatele ruszyli w miasto i w Polskę radośnie, tanecznym krokiem, otoczeni gronem dawno
niewidzianych przyjaciół. Zaroiły się place i parki. Obrodziło spotkaniami towarzyskimi, tłoczno zrobiło się na zaległych weselach i komuniach. Impreza goni imprezę. Niech żyje wolność,
niech żyje bal! Kto spośród odpowiedzialnych za los Polaków powie tym ludziom, żeby przystanęli na chwilę i pomyśleli, czy warto się tak spieszyć? Bo ja mogę im tylko powiedzieć:
CIESZCIE SIĘ ŻYCIEM, JEŚLI ZDĄŻYCIE…

Gmina Wisznia Mała
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Postawili na ekologię
G

mina Wisznia Mała granicząca bezpośrednio
z Wrocławiem stanowi
atrakcyjne miejsce zamieszkania
dla wielu wrocławian oraz osób
z sąsiednich gmin. Jest doskonałym
miejscem do prowadzenia agroturystyki, a dzięki swoim walorom
przyrodniczym sprawia, że odwiedza ją wielu turystów.
Gmina rozwija się bardzo dynamicznie, inwestuje w zadania

nia ma już ponad 20 lat i wymagała pilnej modernizacji. Będzie
mogła prawie podwoić swoją wydajność. Obecnie wydajność
oczyszczalni wynosi 3123 RLM
(RLM – równoważna liczba
mieszkańców), a po modernizacji
wzrośnie do 5950 RLM. Umożliwi to w przyszłości rozbudowę
kanalizacji na terenie aglomeracji
ściekowej Wiszni Małej. Zadanie
realizowane jest w ramach dotacji

szej wymiany źródeł ogrzewania
na ekologiczne.
EKO-Słupek
W wyniku współpracy ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy przed Urzędem Gminy Wisznia Mała zostało zamontowane
urządzenie do pomiaru jakości
powietrza – EKO-Słupek. Dzięki
temu na bieżąco można monitorować aktualną jakość powietrza.

Świetlca w Pierwoszowie
związane z infrastrukturą, bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.
Szczególnie dużą wagę przykłada
do inwestowania w działania ekologiczne, które przyczyniają się do
rozwoju, równocześnie nie ingerując w walory przyrodnicze.
Kanalizacja sanitarna
Od 2018 roku w południowej
części gminy trwa budowa sieci
kanalizacji sanitarnej. To największa i najdroższa inwestycja w historii gminy, jednak bezwzględnie
potrzebna i oczekiwana przez
mieszkańców. Inwestycja została
już zakończona w Krzyżanowicach, dobiega końca w Szymanowie, a w przeciągu dwóch lat powinna zakończyć się w Psarach.
W ramach tego zadania docelowo
zostanie wybudowanych 36,64
km sieci kanalizacji oraz 2,12 km
sieci wodociągowej. Wartość całego projektu to ok. 100 mln zł, na
które otrzymano doﬁnansowanie
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Równocześnie gmina doﬁnansowuje mieszkańcom budowę przyłączy do kanalizacji. W 2020 roku
przeznaczono na ten cel prawie
milion złotych, podobnie będzie
w roku bieżącym.
Oczyszczalnia ścieków
W br. rozpoczęto rozbudowę
i modernizację oczyszczalni ścieków w Strzeszowie. Oczyszczal-

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 oraz wspierane pożyczką z NFOŚiGW we
Wrocławiu i środkami własnymi
gminy.
Dobra jakość powietrza to priorytet
Niebawem gmina będzie ﬁnalizować umowę z WFOSiG we
Wrocławiu o przystąpieniu do
realizacji programu „Czyste Powietrze”. Umowa umożliwi
mieszkańcom gminy pozyskanie
środków na wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Będzie to
dodatkowe źródło doﬁnansowania, gdyż gmina już w ramach
własnego budżetu na 2021 rok zabezpieczyła środki w wysokości
400 tys. zł na dotacje celowe dla
mieszkańców gminy, którzy zdecydują się na wymianę węglowych
kotłów c.o. na kotły ekologiczne.
Od początku programu, który wystartował w połowie kwietnia, już
ponad 40 osób złożyło wnioski, co
świadczy o dużym zainteresowaniu. Podjęte działania mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń traﬁających do powietrza.
Poza tym gmina stara się uświadamiać mieszkańców i docierać
do tych, którzy najbardziej zanieczyszczają środowisko. A następnie zachęcać ich do jak najszyb-

Świetlice
W gminie budowane są dwie
nowe świetlice, w Pierwoszowie
i Machnicach. Będą to nowoczesne obiekty służące lokalnej społeczności, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na każdej
świetlicy zostaną zamontowane
panele fotowoltaiczne, które zredukują koszty utrzymania obiektu.
Nowe ścieżki rowerowe
Szczególną uwagę przykłada
się do rozwoju infrastruktury ro-

werowej, która ma na celu zachęcać mieszkańców do przesiadania
się z samochodów na rowery i dalej na publiczne środki transportu.
Co w konsekwencji ma zmniejszyć negatywne oddziaływanie indywidualnego ruchu drogowego
na środowisko, emisję spalin i hałas. Będzie to również zachętą dla
turystów, by wolny czas spędzić
w gminie Wisznia Mała i korzystać z tutejszych walorów przyrodniczych. Wkrótce ruszy budowa
nowych ciągów pieszo-rowerowych oraz parkingu Park&Ride
w ramach projektu: „Budowa sieci
dróg dla rowerów oraz parkingów
parkuj i jedź (P&R) na terenie
gmin Oborniki Śląskie, Wisznia
Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica”. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy relacji Zajączków –
Szewce o łącznej długości 2,1 km
wraz z przejściami dla pieszych
oraz z zatokami autobusowymi.
Kolejny ciąg pieszo-rowerowy
o długości ok. 1 km wraz z przejściami dla pieszych zostanie wybudowany w Szewcach wzdłuż
ulicy Długiej (na odcinku od drogi wojewódzkiej do stacji PKP).
Natomiast przy stacji kolejowej
w Szewcach wybudowane zostaną
ciągi pieszo-rowerowe wraz z parkingiem (P&R + B&R). Będzie
to pierwsze miejsce w gminie,
gdzie znajdą się miejsca parkingowe, miejsca zadaszone z fotowoltaiką na dachu dla rowerów, stacją
ładowania pojazdów elektrycznych oraz monitoringiem.
Oferta dla przedsiębiorców
Gmina jest otwarta na przedsiębiorców, dużo satysfakcji daje
rozwój ﬁrm prowadzących działalność na terenie gminy. I fakt, że

Wójt Gminy Wisznia Mała –
Jakub Bronowicki
stale przybywa nowych przedsiębiorstw. Rozwój każdej ﬁrmy to
poza większymi dochodami dla
prowadzącego działalność, również większe wpływy do budżetu
gminy, a co się z tym wiąże, poprawa jakości życia mieszkańców.
Na pewno duże znaczenie na dynamiczną sytuację miała budowa
drogi ekspresowej S5. Poza tym
gmina stara się sukcesywnie zachęcać przedsiębiorców, by inwestowali na terenie gminy. Jako jedna z nielicznych gmin w powiecie
trzebnickim oferuje bardzo atrakcyjne stawki podatku od środków
transportu i zaprasza ﬁrmy do
skorzystania z konkurencyjnej
oferty. Działanie to jest jednym
z elementów rozwoju długofalowej współpracy z przedsiębiorcami.
Efekty działań są już widoczne. W Ligocie Pięknej trwa budowa marketu sieci Dino, a w obrębie Szymanowa budowa dwóch
hal przez ﬁrmę Panattoni Europa.
(Tekst dostarczony przez Urząd Gminy
w Wiszni Małej)
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Środa Śląska
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Wizytacja budowy
Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Trwa budowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Spółdzielczej na terenie średzkiej podstrefy Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kontrakt o wartości 5,9 mln zł od lutego br. realizuje ﬁrma KIZ s.c. Krzysztof Staśko, Aleksander
Staśko ze Środy Śląskiej.

P

od koniec kwietnia burmistrz Środy Śląskiej Adam
Ruciński wraz z członkami
zespołu projektowego podczas
wizji lokalnej na placu budowy
sprawdzał stan i postępy prac.
Obecnie na wylanych fundamentach stoją już ściany parteru bu-

dynku biurowego, a kolejnym etapem będzie wykonanie nadproży
i stropu. – Budowa jest zaawansowana w 18% – ocenia Aleksander
Staśko, współwłaściciel ﬁrmy KIZ.
Po wybudowaniu, wyposażeniu i uruchomieniu Średzki Inkubator Przedsiębiorczości za-

Wizualizacja Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości – wersja
docelowa

pewni osobom rozpoczynającym
i prowadzącym działalność gospodarczą kompleksowe wsparcie. Chodzi o preferencyjne warunki dostępu do lokali
biurowych, IT oraz specjalistycznych usług doradczych i szkoleniowych. Po wybudowaniu i uruchomieniu średzki inkubator
będzie miejscem wydarzeń biznesowych, promujących lokalnych i subregionalnych przedsiębiorców, szczególnie młodych,
w nowoczesnych branżach.
Budowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest
współﬁnansowana w 85% ze
środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na

Od lewej: Rafał Ratuszniak – UM, Aleksander Staśko – KiZ S.C.
i Adam Ruciński – burmistrz Środy Śląskiej
lata 2014–2020 w ramach umowy
zawartej z Dolnośląską Instytucją
Pośredniczącą we Wrocławiu.

Zakończenie i odbiór prac
planowane są na I kwartał 2022
roku.

Prawie 30 mln zł z UE na średzkie inwestycje
Na gminne inwestycje w latach 2015–2021 z Unii Europejskiej średzki magistrat pozyskał prawie 30 mln zł. Największa kwota
doﬁnansowania z UE w wysokości prawie 8 mln zł to wsparcie utworzenia gminnej komunikacji zbiorowej w 2018 roku. Dzięki
środkom unijnym udało się także m.in. wybudować żłobek w Środzie Śląskiej, utworzyć gminne Centrum NGO, a także
rozpocząć budowę Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Z

arówno w Środzie Śląskiej,
jak i okolicznych miejscowościach, gmina zrealizowała kilkanaście ważnych inwestycji i projektów, dzięki wsparciu Unii Europejskiej. – Całkowita
wartość inwestycji Gminy Środa
Śląska doﬁnansowanych z Unii Europejskiej w latach 2014–2021 to
ponad 45,5 mln zł, z czego niemal
30 mln zł pochodzi z UE – precyzuje

Monika Szymanowska, p.o. Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy.
Jedną z najważniejszych inwestycji unijnych dla Środy Śląskiej i 27 okolicznych miejscowości było uruchomienie gminnej
komunikacji zbiorowej – etap I i
II, która ruszyła w 2018 roku.
Wartość całej inwestycji to 11,5
mln zł, z czego 7,8 mln zł pocho-

Średzki elektryczny URSUS BUS
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dziło ze środków unijnych. Do
innych ważniejszych zadań zrealizowanych ze środków UE należało utworzenie Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej (2,4
mln zł) oraz Rakoszyckiego
Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej w Rakoszycach
(500 tys. zł), a także zagospodarowanie Rynku Dolnego wraz
z adaptacją budynku przy pl.
Wolności 4A związanego z modernizacją monitoringu miejskiego (1,2 mln zł).
Oprócz tego doﬁnansowanie
z UE średzki magistrat pozyskał
m.in. na wymianę systemów
grzewczych (1 mln zł), utworzenie gminnego Centrum NGO
(1,9 mln zł), przebudowę targowiska miejskiego (990 tys. zł) oraz
budowę świetlicy w Kobylnikach
(460 tys. zł), a także utworzenie
Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości – etap I (5,2 mln
zł), modernizację i termomoder-

nizację budynków mieszkalnych
należących do gminy i wspólnot
mieszkaniowych (łącznie ponad
705 tys. zł) oraz opracowanie
i wdrożenie II etapu e-usług dla
gminnej społeczności (615 tys. zł).
Jedną z bieżących gminnych
inwestycji z dotacją z UE jest także modernizacja istniejącego
oświetlenia ulicznego wzdłuż
średzkich ulic oraz dróg w 10 sołectwach gminy – w projekcie
partnerskim z siedmioma innymi
gminami: Wołów, Twardogóra,
Strzelin, Miasto Oława, Żmigród,
Milicz i Prusice. Doﬁnansowanie
unijne na realizację tego zadania
to niespełna 1,5 mln zł.
Doﬁnansowaniem unijnym
objęte zostały także gminne projekty miękkie. Największym
z nich był „Środa Śląska – wysokiej jakości edukacja nie tylko
w środy”, przeznaczony zarówno
dla uczniów, jak i nauczycieli, który w całości został sﬁnansowany

ze środków UE, a jego wartość to
ponad 1,5 mln zł. Drugi z projektów, „E-aktywni mieszkańcy
Gminy Środa Śląska”, w ramach
którego organizowane były zajęcia
z obsługi komputera, także udało
się zrealizować w 100% z doﬁnansowania UE (84 tys. zł).
Oprócz tego z UE doﬁnansowano kilka mniejszych projektów
w średzkiej gminie, takich jak: budowa Park and bike w Brodnie
(89 tys. zł), renowacja i konserwacja ﬁgury św. Jana Nepomucena
w Środzie Śląskiej (73 tys. zł) oraz
budowa placu zabaw w Świętem
(52,5 tys. zł).
– To duży sukces naszego samorządu gminnego. Zdobyliśmy środki
unijne na 24 różne inwestycje, które
służą i będą służyć mieszkańcom –
podsumowuje prawie siedem lat
starań o pozyskanie środków
z programów UE burmistrz
Adam Ruciński.

Miasto do odkrycia
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Trzy dni w Wałbrzychu

Ktokolwiek tu był dekadę temu
i myśli, że miasto dobrze zna,
jest w błędzie.
Tak błyskawicznej metamorfozy
próżno szukać gdzie indziej.

D

większą atrakcją wciąż pozostaje
zamek Książ. Niby ten sam, ale po
rozbudowaniu ekspozycji i otwarciu zagadkowej trasy podziemnej
rezydencję na niesamowitym górskim cyplu co roku odwiedza po-

nad pół miliona turystów. Pobliska Palmiarnia, choć wzniesiona
ponad 100 lat temu, odzyskała
drugą młodość po modernizacji
i „zatrudnieniu” trójki lemurów.
Jeśli ktoś zapuści się jeszcze

Stara Kopalnia, jeden z najcenniejszych zabytków kultury technicznej na świecie

Harcówka, jedyne w Polsce schronisko górskie w centrum miasta

Fot. Krzysztof Żarkowski (4)

ziennikarze,
którzy
w 2010 roku opisywali
„brzydkie miasto”, już
sześć lat później przecierali oczy
ze zdumienia. Zwabieni do Wałbrzycha gorączką poszukiwań legendarnego złotego pociągu, nie
mogli uwierzyć, że widzą to samo
miasto. Pociągu nie znaleziono,
ale zasłużona, niepozbawiona podziwu opinia przetrwała. W 2019
roku portal polskazachwyca.pl bez
wahań wskazał Wałbrzych jako
krajowego lidera w rankingu miast,
które najbardziej zmieniły się w ciągu ostatnich lat. – Kto śmiał się
z Wałbrzycha? – pytano przekornie.
– Teraz nie ma z czego, bo miasto
pięknieje w oczach.
Dziś nikogo nie dziwi zaliczanie Wałbrzycha do najciekawszych polskich miast, choć naj-

Wieża widokowa na Borowej (854 m n.p.m.), najwyższym szczycie
Gór Wałbrzyskich

w czarujące zakamarki Książańskiego Parku Krajobrazowego,
wrażeń mu nie zabrakło na cały
dzień.
Przed laty turystom wystarczały północne rubieże miasta.
Teraz mają poważne powody, by
jechać na południe. W dzielnicy
Biały Kamień w miejscu zburzonego powstał największy w Sudetach kompleks sportowo-rekreacyjny Aqua-Zdrój z aquaparkiem
i halą widowiskową.
Kulturalnym sercem miasta
jest Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia. Ta zrewitalizowana ko-

palnia węgla uchodzi za jeden
z najcenniejszych zabytków kultury technicznej na świecie i najpiękniejszy tego typu obiekt naziemny w Polsce.
Nowym turystycznym szlagierem jest także bezcenna kolekcja
w jedynym w Polsce Muzeum
Porcelany, skąd już tylko krok na
starówkę, w której zakochali się
Andrzej Wajda, Agnieszka Holland i wielu innych reżyserów,
którzy nakręcili w mieście ponad
30 ﬁlmów.
Nieopodal mamy z kolei budzącą zachwyt urbanistów modernistyczną dzielnicę Nowe
Miasto, zwaną niegdyś „polskim
Paryżem”.
Jeśli trzeciego dnia starczy
wam sił, Wałbrzych ma jeszcze

Stado Ogierów Książ z długą tradycją uprawiania jazdy konnej,
170 kilometrów tras rowerowych
i 50 kilometrów szlaków turystycznych. Celów pieszych i rowerowych wędrówek nie zabraknie.
Kierunkiem oczywistym są wieże
widokowe Borowej i Chełmca,
najwyższych szczytów Gór Wałbrzyskich.
Mało? Gdzie w Polsce znajduje się jedyne górskie schronisko
w centrum miasta? Najdłuższy tunel kolejowy? Jedyne nazistowskie
mauzoleum na świecie? Oczywiście w Wałbrzychu!
A więc w drogę wśród malowniczej górskiej scenerii, której
miasto ma w nadmiarze we
wszystkich kierunkach!
(bpm)

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 2(67) / 2021

Opowiastka
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Prostytucji łba nie urwiesz
Dowcip, stosowny
do tej opowiastki:
Ksiądz spotyka
prostytutkę
i mówi do miej:
– Złą drogę wybrałaś,
dziewczyno.
– A co, TIR-y tędy nie
jeżdżą?!
Lesław Miller

J

echałem lesistą drogą rojącą
się od tirówek, czyli prostytutek
polujących głównie na kierowców samochodów ciężarowych.
Pogoda była upalna, dziewczyny
miały na sobie cienkie bluzeczki,
bardzo krótkie spódniczki, a nogi
tkwiły w butach z wysokimi obcasami zwanymi szpilkami. Nagle
ujrzałem osiemnastoletnią córkę
sąsiadów.
– Co ty tu robisz? – zapytałem.
Dziewczę zaczerwieniło się aż
po uszy, a z ust nie mogło wydobyć słowa. Moje pojawienie się
zaskoczyło ją totalnie.
– Wszystko panu powiem, ale
odjedźmy gdzieś stąd.
Zaprosiłem ją do samochodu
i udaliśmy się do kawiarni w pobliskim miasteczku.
– Wszystko powiem, tylko
błagam, niech pan nic nie mówi
rodzicom, bo by mnie chyba zabili.

Halina

– Zapewnię ci całkowitą dyskrecję, jako dziennikarza interesuje mnie twoja „praca” i nikomu nie
powiem o naszym spotkaniu.
– O Jezu, to pan napisze o tym
w gazecie i wszyscy będą wiedzieć!
– Owszem, zbieram materiały
do reportażu, ale będę pisał o was
pod pseudonimami i nikt cię nie
skojarzy. Ciebie nazwę Anitą.
– Ale na pewno nie poda pan
mego prawdziwego imienia i nazwiska?
– Masz to pewne, jak amen
w pacierzu.
Weszliśmy do kawiarenki,
wiele stoików było wolnych i zajęliśmy jeden z nich. Zjawiła się
kelnerka i zamówiłem dwie kawy
i ciastka.
– Powiedz mi, dlaczego zajęłaś
się tym najstarszym zawodem
świata?
– Z biedy, w domu nie miałam
co jeść, bo ojciec przepijał wszystkie zarobione pieniądze. Utrzymywaliśmy się z drobnych groszy
mamy, która dostawała za sprzątanie u bogatszych rodzin. Miesięcznie dostawała około tysiąca
złotych. Wystarczało na bułeczki,
czasem jakieś jajka i serek.
– Nie mogłaś podjąć jakiejś
pracy, aby zasilić domowy budżet?
– Ja nic nie potraﬁę, skończyłam zaledwie siedem klas szkoły
podstawowej. Nawet w sklepie
bym sobie nie poradziła.
– Jesteś jeszcze młoda, mogłabyś się uczyć i zdobyć jakiś zawód.
– Nie mam głowy do nauki.
– A do pieprzenia masz!
– Na tym dobrze zarabiam
i w domu żyjemy teraz w dostatku.
– Co mówisz rodzicom, kiedy
pytają, skąd masz takie pieniądze?
– Muszę ich okłamywać, mówię, że opiekuję się bardzo bogatą
starszą panią, która przyjechała ze
Stanów Zjednoczonych.
– A tak naprawdę, jak wygląda
twoja praca?
– Jest nas dwanaście, Polek
i Ukrainek, wabimy klientów kusymi strojami i kręcimy tyłkami.
Wielu spragnionych seksu kierowców chętnie korzysta z naszych usług i płaci.
– Gdzie to robicie?
– Nasz alfons, który każe na
siebie mówić boss, zbudował niedaleko od drogi drewnianą szopę
i wyłożył wnętrze słomą. Kiedy
szopa jest akurat zajęta, a pogoda
sprzyja, to robimy to po prostu na
trawie. Praca prostytutki nie jest
łatwa i ciekawa, jak się może wydawać. Kiedy traﬁmy na młodego
i przystojnego chłopaka, to okey,
ale musimy też zadowalać starych
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Dziwki z wyższych sfer, dalekie od prostytucyjnego plebsu
i obleśnych typów. Już na sam ich
widok chce mi się wymiotować.
Zdarza się, że klienci nie chcą płacić. Kiedyś Arab usiłował mnie
oszukać, a na stanowcze moje żądanie zapłaty wyciągnął z kieszeni
nóż. Na szczęście w pobliżu był
boss, a że jest to kawał chłopa,
więc spuścił mu porządne manto
i wyegzekwował zapłatę podwójnej stawki.
***
Halina, zarabiająca na sprzedaży swoich wdzięków, pogardza
TIR-rówkami, uważając je za
prostytucyjny plebs. Ona podrywa

bogatych panów i „urzęduje”
z nimi w drogich hotelach albo
przez weekendy w atrakcyjnych
kurortach. Nie nadużywa alkoholu. Zarobione pieniądze wydaje
racjonalnie, kupiła i urządziła eleganckie mieszkanie, drogi samochód, ma pokaźne konto w banku.
W przyszłości zamierza wyjść za
mąż i stać się wierną żoną.
***
Magda uprawiała prostytucję
od skończenia 18 lat. Grasowała
po tanich knajpach, czyli zwykłych spelunkach. Na lepsze
miejsca nie miała szans ze wzglę-

du na nieciekawą urodę i niski poziom intelektualny. Ale chętnych
na pójście do łóżka jej nie brakowało, w myśl porzekadła, że każda
potwora ma swego amatora. Magda nie była wybredna ani wymagająca, wystarczało jej parę złotych i kieliszek wódki, by pójść
w krzaki.
Starzała się w miarę upływu
lat i na seks z nią było coraz mniej
chętnych. Gotowa była iść
w krzaki nawet za „daj zapalić”.
Mając 40 lat, wyglądała na 90. Nic
dziwnego, że zmarła nie doczekawszy pięćdziesiątki.

Kodeks karny o prostytucji
Rozdział XXV – Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Art. 203
Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie,
doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Art. 204
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to
ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną
osobę.
§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnia, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto zwabia lub uprowadza inną osobę w celu uprawiania prostytucji za
granicą.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że prostytutki podlegają takiej samej ochronie prawnej, jak inne osoby, czyli
kontakt seksualny z taką osobą wbrew jej woli jest takim samym przestępstwem jak zgwałcenie osoby
nieświadczącej usług seksualnych. Zgwałceniem natomiast nie jest sytuacja, jeśli do samego kontaktu dojdzie
przy zgodzie prostytutki, a następnie klient nie zapłaci lub zapłaci mniej niż zadeklarował (lucrum cessans).
W zależności od zamiaru sprawcy taką sytuację można rozpatrywać w kategorii oszustwa (prawo karne) lub
niewywiązania się z umowy (prawo cywilne).

Na Półwyspie Skandynawskim
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Norweska mentalność
Zbigniew Flondro

Fot. Lesław Miller

ny łańcuchami górskimi i ﬁordami, w którym bardzo ciężko się
poruszać, ponieważ oprócz kilku
dróg szybkiego ruchu reszta to
jednopasmówki.
Większość
mieszkańców od lat żyje w odizolowanych kilkutysięcznych społecznościach, unikając spotkań towarzyskich, ponieważ męczą ich

Góry i liczne akweny to typowy krajobraz Norwegii
17 maja 1905 roku Norwegia
uzyskała niepodległość. To święto
rokrocznie obchodzone jest wyjątkowo uroczyście. W tym dniu
wszystkie balkony, werandy
i ogródki przyozdabiane są ﬂagami państwowymi.
Wszyscy Norwegowie odczuwają pewną litość wobec obcokrajowców, ponieważ uważają, że
inne kraje nie są tak piękne i są
zbyt zaludnione, co bardzo ogranicza kontakt z przyrodą. Ludzie
w miastach przesiadują w kawiarniach, tracą czas, niczego nie osiągając, a brak osiągnięć to porażka.
Norwegia to duży kraj z małą
liczbą mieszkańców, poszatkowa-

rozmowy o niczym! Są samotnikami, niechętnie mówią o sobie,
chronią pewne obszary swojego
życia przed innymi. Uwielbiają
wielogodzinne wyprawy z przyjaciółmi, idąc w zupełnym milczeniu. W lecie jeżdżą na nartorolkach, a w zimie na nartach lub
specjalnych rowerach z oponami
zaopatrzonymi w kolce. Wielu
przybyszów wprawiają w zdumienie. Są niezwykle uprzejmi, pogodni i pragmatyczni. Nawet największy problem nie jest w stanie
zburzyć ich pozytywnej aury, dlatego w światowym indeksie krajów szczęśliwych przewodzą wraz
z Duńczykami. Nawet niskie

temperatury w styczniu nie przeszkadzają im w zorganizowaniu
na świeżym powietrzu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
w Tromsø. Każdy oprócz biletu
zaopatrzony jest w piersiówkę. To
ogólne zadowolenie wynika z najbogatszego i najlepiej funkcjonującego systemu opieki socjalnej
oraz bardzo szczodrych emerytur.
Bogata Norwegia to ważny
partner na arenie międzynarodowej. To oni przyznają Pokojową
Nagrodę Nobla. W Norwegii ludzie traktowani są jako równi sobie i jednakowo ważni, niezależnie od wykonywanej profesji.
Najważniejsze jest osiągnięcie
sukcesu i podzielenie się nim z rodakami. Taki sukces osiągnął między innymi Ole Gunnar Solskjær,
norweski piłkarz, który w barwach Manchesteru United wygrał
Ligę Mistrzów. Norwegowie byli
zachwyceni nie tyle jego wynikiem sportowym, ile jego wspaniałą postawą. Po zakończeniu kariery
piłkarskiej
stworzył
Norweską Akademię Piłkarską
dla dzieci.
Mimo ciągotek do samotności, wiedzą, że mogą przetrwać
tylko jako wspólnota, dlatego wymyślili Dugnad, dzień, w którym
odkładają wszelkie animozje, by
połączyć się we wspólnym działaniu dla dobra swojego kraju. Porządkują tereny zielone, sprzątają
przedszkola i wiele innych obiektów publicznych.
Norwegowie przez kilkaset lat
byli kolonią duńską, następnie
przez 100 lat związani byli unią ze
Szwecją, dlatego mają awersję do

to dni wolne. Wigilia Nocy Świętojańskiej to najważniejszy wieczór dla Norwegów. Tej nocy
w północnej części kraju słońce
w ogóle nie zachodzi.
Norwegia to socjaldemokracja, ale niezależnie, jaka partia wygra wybory, rząd zawsze robi to,
co jest najlepsze dla obywateli.
Edukacja dzieci zaczyna się już
w żłobku i przedszkolu. Po ukończeniu szkoły średniej około 37%
młodzieży studiuje.
Oﬁcjalnie istnieją dwa języki
pisane: bokmål (książkowy) i nynorsk (nowy norweski) – to zlepek wielu dialektów. 85% Norwegów posługuje się językiem
bokmål. Oprócz tego każdy Norweg świetnie włada angielskim
i chętnie ozdabia swoje wypowiedzi angielszczyzną.
Kiedy się starzeją, podejmują
długą wędrówkę ku emeryturze
w krajach południa (syden). Najczęściej kupują domy w Hiszpanii
i osiedlają się tam całymi koloniami, tworząc „małą Norwegię”.
Mają idealne warunki do wypoczynku, wspaniały klimat i wysokie emerytury zapewniające im
beztroską jesień życia.

Fot. Lesław Miller

Panorama Bergen podziwiana przez turystów z wieży widokowej

Fot. Zbigniew Flądro

P

olska i Norwegia to niezbyt
dalecy sąsiedzi, ale czy
mamy dostateczną wiedzę
o tym ciekawym kraju? Postaram
się przekazać Czytelnikom nieco
informacji o nim. Populacja Norwegów liczy 5,3 miliona obywateli,
co stawia ją na trzecim miejscu
wśród Skandynawów, za Danią
i Szwecją. Jedna czwarta ludności
zamieszkuje Oslo, a około 100 tysięcy na stałe żyje za granicą.
Norwegia to bardzo długi kraj
rozciągający się aż po północne
koło podbiegunowe. Przez wiele
lat zdominowana była przez
Szwedów, dlatego dzisiaj, żeby
podkreślić swoją tożsamość, Norwegowie zaopatrują każdy element swojego ubioru we ﬂagę
norweską.
Między wschodnim a zachodnim wybrzeżem jest ogromna
różnica. Choć z Oslo do Bergen
jest stosunkowo niedaleko, ludność tych regionów mówi rożnymi dialektami. Mieszkańcy Bergen utrzymują, że to nie Oslo
tylko ich miasto jest „Bramą Fiordów” i stolicą Norwegii. Północ to
dla nich odrębny region zamieszkały przez Saamów, wyjątkowych
twardzieli żyjących w ekstremalnych warunkach.

wszelkich unii. Dwukrotnie odrzucili wejście do Unii Europejskiej.
Pełnoletni Norwegowie porzucają swoje rodzinne domy i przenoszą się do większych miast. Tu
zdobywają wykształcenie, zawód
i zakładają rodziny. Ciężko pracują
na swój dobrobyt i są niezwykle
zdyscyplinowani. Najsłynniejszy
jest Henryk Ibsen, dramatopisarz,
autor takich dzieł jak „Dzika kaczka” czy „Hedda Gabler”. Znakomite kompozycje muzyczne stworzył
Edvard Grieg. Malarstwo reprezentuje Edvard Munch i jego arcydzieło „Krzyk”. Norweskie poczucie humoru jest dla obcokrajowca
zupełnie niezrozumiałe, ale oni się
tym nie przejmują, twierdząc, że są
bardzo zajęci pracą i nie mają czasu
na wygłupy.
Bogactwo surowców naturalnych, produkcja aluminium i rybołówstwo przynoszą im ogromne zyski. Są bardzo ważnymi
graczami na rynku spedycji morskiej. Pracują w pocie czoła, dlatego każdemu przysługuje pięciotygodniowy urlop z ekstra
wynagrodzeniem feriepenge. Ponadto większość norweskich świąt

Trolle w Norwegii nie mają nic wspólnego z miłymi i pomocnymi
krasnalami. Są to człekokształtne, brzydkie i pozbawione poczucia
humoru istoty, które zamieszkują górzyste tereny i niedostępne
norweskie lasy. Jak twierdzą mieszkańcy Norwegii, trolle są niebezpieczne, złośliwe i mają bardzo niskie IQ.
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Mocna pozycja dolnośląskich szachów
Waldemar Niedźwiecki

P

andemia koronawirusa zdemolowała sportowe życie na
całym świecie. Odwoływano
bądź przenoszono na inny termin
nawet najważniejsze imprezy, z igrzyskami olimpijskimi włącznie,
zaś te, które się odbyły, rozgrywano
bez obecności kibiców. Tak też było
w szachach, a przedstawiciele królewskiej gry nie mogli się doczekać,
kiedy znów będą mogli zasiąść do
szachownicy face to face. I stało się.
W dniach 28.04–08.05.2021,
w roku jubileuszu 95-lecia powstania
Polskiego Związku Szachowego,
w Bydgoszczy naprzeciwko siebie
usiedli uczestnicy 78. Lotto Indywidualnych Mistrzostw Polski
w Szachach oraz uczestniczki 73.
Indywidualnych Mistrzostw Polski
Kobiet. Rywalizacja mężczyzn, do
której przystąpiło 16 zawodników,
w tym 13 arcymistrzów, odbywała
się systemem pucharowym, natomiast 10 pań walczyło o medale

systemem kołowym (czyli każda
z każdą). Na starcie zabrakło naszego szachisty nr 1 Jana-Krzysztofa Dudy, który w tym czasie brał
udział w turnieju online z cyklu
Champions Chess Tour oraz studiującego w USA triumfatora krajowego czempionatu w roku 2019
Kamila Draguna, w Bydgoszczy
stawiły się natomiast wszystkie
czołowe polskie szachistki.
Pod nieobecność Dudy z nr 1
rozstawiono innego znakomitego
zawodnika (szeroka światowa
czołówka) Radosława Wojtaszka,
który ma na koncie „rozkład”
m.in. mistrza świata Magnusa
Carlsena oraz Fabiano Caruanę
(drugi na liście FIDE Top 100).
Dolnoślązacy liczyli przede
wszystkim na arcymistrzynię Jolantę Zawadzką, także jej klubową
koleżankę z wrocławskiej Polonii
Iwetę Rajlich oraz Wojciecha
Morandę, reprezentującego KSz.
Wieża Pęgów.
Na uczestników mistrzostw
czekały nie tylko medale i pucha-

Finał MP: Wojciech Moranda – Radosław Wojtaszek
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ry, ale też wysokie, niespotykane
dotąd nagrody pieniężne: 60 tysięcy złotych dla triumfatorów
czempionatu, 40 tysięcy dla srebrnych medalistów oraz 20 tysięcy
dla zdobywców brązowych medali. W sumie w puli nagród znalazła się rekordowa suma 305 tysięcy
złotych. Prestiżu imprezie dodawał honorowy patronat nad nią
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Dolnoślązacy (a właściwie
wrocławianie) przywieźli z Bydgoszczy dwa srebrne medale. Jolanta Zawadzka dopiero w ostatniej rundzie straciła szansę na
mistrzowski tytuł, Wojciech Moranda poważnie zagroził Radosławowi Wojtaszkowi, będąc blisko
pokonania
świetnego
arcymistrza. Udanie zaprezentowała się też Iweta Rajlich, zajmując piąte miejsce (w ostatniej partii
pokonała… Zawadzką, pozbawiając ją złota).
Wywalczenie tytułów wicemistrza kraju (indywidualnego –
Jola ma też w kolekcji aktualne
drużynowe mistrzostwo z zespołem Polonii Wrocław) to znakomity pretekst, by porozmawiać ze
srebrnymi medalistami o bydgoskiej imprezie, ale nie tylko.
– W Bydgoszczy wywalczyła
Pani wicemistrzowski tytuł. To
kolejny medal krajowego czempionatu w Pani bogatej kolekcji.
Trochę się tego nazbierało.
Jolanta Zawadzka: To już
mój czternasty medal w dwudziestym starcie. Biorąc pod uwagę to,

Pojedynek pomiędzy zawodniczkami Polonii Wrocław: Jolanta Zawadzka – Iweta Rajlich
ile razy już grałam w mistrzostwach i to, że już cztery razy je
wygrałam, moim jedynym celem
każdego roku jest zwycięstwo.
W związku z tym inny wynik niż
złoty medal nie do końca mnie satysfakcjonuje.
– Do ostatniej rundy była Pani
liderką, ale złota pozbawiła Panią
koleżanka klubowa Iweta Rajlich.
Nie żal straconej szansy na mistrzowski tytuł?
– Żal, i zdaję sobie sprawę, że
oddałam zwycięstwo w turnieju
na własne życzenie. Grałam jednak bardzo nierówno. Miałam
bardzo dobry początek, potem
przydarzyły się, niestety, trzy bardzo słabe partie. Różnice w poziomie gry między poszczególnymi partiami są dla mnie
niewybaczalne. W tej z Iwetą
miałam dobrą pozycję, ale nie ro-

zegrałam jej dobrze, mimo to
mogłam spokojnie utrzymać remis. Zamiast tego w pewnym momencie zaczęłam grać bardzo nerwowo i popełniłam kilka
karygodnych błędów, które klubowa koleżanka bezwzględnie wykorzystała. Remis wystarczyłby do
dogrywki, która pozwalała jeszcze
powalczyć o pierwsze miejsce.
– Czy wygraną Klaudii Kulon
można traktować jako niespodziankę? I jak zakwaliﬁkować
dopiero szóstą lokatę Moniki
Soćko?
– Klaudia już w zeszłym roku
była blisko wygranej i choć nie zaliczała się do głównych faworytek,
to wszyscy wiedzą, że lubi sprawiać takie niespodzianki. Myślę,
że w tym wypadku najbardziej
zyskała na tym, iż nikt nie miał
ogrania – w czasie pandemii prak-
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tycznie nie można było zagrać turniejów treningowych. Ja na przykład ostatnie partie klasyczne grałam we wrześniu 2020 roku.
Klaudia jest znana z silnej psychiki
i podejścia na luzie – wydaje mi
się, że to pomogło jej najbardziej
w tych mistrzostwach. Monika
natomiast zagrała bardzo słaby
turniej, co ostatnio zdarza się arcymistrzyni z katowickiego Hetmana coraz częściej. Mam nadzieję,
że to wynik pandemicznych czasów, bo na pewno jest to zawodniczka z niesamowitą klasą gry.
– Po raz pierwszy w mistrzostwach kraju były tak wysokie
nagrody. Czy to zasługa zainteresowania szachami ze strony wysokich rangą polityków (m.in.
patronat premiera Morawieckiego)?
– Premie za czołowe lokaty
rzeczywiście były niesamowicie
wysokie. Wystarczy powiedzieć,
że zajmując drugie miejsce, wygrałam najwyższą nagrodę w swojej karierze. Sądzę, że to zasługa
ministra Łukasza Schreibera, który mocno zaangażował się w pomoc szachom, zapewne także dlatego, iż sam kiedyś w nie grał, był
nawet – jeśli mnie pamięć nie
myli – mistrzem Polski juniorów
do lat dziesięciu.
– Która partia sprawiła Pani
największą satysfakcję, a która
pozostawiła niedosyt?
– Turniej zaczęłam od zwycięstwa nad Moniką Soćko, z którą
na ogół mam słabe wyniki, więc
na pewno dało mi to sporą satysfakcję i dobre nastawienie na dalszą część turnieju. W mistrzostwach zagrałam dwie praktycznie
bezbłędne partie, z których byłam
zadowolona – w trzeciej rundzie
z Julią Antolak i w szóstej z Michaliną Rudzińską. Jak już
wspomniałam, zagrałam też trzy
bardzo słabe partie, z których najbardziej dolegliwa w skutkach
okazała się ta z późniejszą mistrzynią.
– Plany na dalszą, teraz już
pocovidową, część sezonu.
– Sezon dopiero się rozkręca,
jest szansa, że po ponad rocznej
przerwie znów dojdą do skutku
ważne turnieje międzynarodowe.
Na początku lipca planowany jest
Puchar Świata (miał się odbyć
w zeszłym roku) w Rosji, w Soczi.
Później sierpień to Mistrzostwa
Europy Kobiet w Rumunii, następnie polska Ekstraklasa oraz
w połowie listopada Drużynowe
Mistrzostwa Europy. Mam nadzieję, że uda się też rozegrać jakieś turnieje otwarte w celach treningowych.
– Od lat, pod koniec roku,
jest Pani nie tylko zawodniczką,
ale i dyrektorem tradycyjnego
międzynarodowego turnieju organizowanego we Wrocławiu.
Ostatni, na skutek pandemii CO-
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VID-19, wymusił nową formułę
rywalizacji, ale powoli życie wraca
do normalności. Co zatem z tegorocznym memoriałem?
– Dopiero zaczynamy planować (używam liczby mnogiej, bowiem w przedsięwzięcie zaangażowanych jest więcej osób, przede
wszystkim mój tata). Ze względu
na wciąż nie do końca stabilną sytuację, nie wiem jeszcze, na jaki
format się zdecydujemy. Na pewno chcemy, by turniej odbył się na
szachownicach we Wrocławiu,
a nie tak jak w ubiegłym roku –
w Internecie. Liczymy na to, że po
takiej przerwie uda się nam niezależnie od okoliczności zorganizować silne zawody oraz ciekawe
wydarzenia towarzyszące (bo taka
jest „od zawsze” idea memoriału
Krystyny Hołuj-Radzikowskiej).
Wojciech Moranda to kielczanin z urodzenia (rocznik
1988), wrocławianin z wyboru.
Zawodnik Wieży Pęgów. Arcymistrz od 2009 roku. Wszech-

tradycyjnych, jak i szybkich oraz
błyskawicznych. W których czuje
się Pan najlepiej?
– Lubię grę właściwie każdym
tempem. Za czasów juniorskich
najlepiej wychodził mi blitz (tytuł
Mistrza Polski 2017), natomiast
ostatnio preferuję rapid (kilka medali krajowych mistrzostw) oraz
standard.
– Który z dotychczasowych
wyników ceni Pan szczególnie?
– Największym sukcesem jest
oczywiście srebrny medal Mistrzostw Polski sprzed kilku tygodni, ale dumny jestem również
z osiągnięcia tytułu arcymistrza
w wieku 21 lat.
– Dziś szachy to Pańskie źródło utrzymania. I nie mam na myśli
głównie gry (choć przecież występuje Pan w kilku ligach, w tym
zagranicznych), a prowadzenie
treningów, konsultacji, korepetycji. Jest Pan m.in. oﬁcjalnym
trenerem najważniejszych serwerów szachowych na świecie.

Polonia Wrocław Drużynowy Mistrz Polski w szachach 2020: Mateusz Bartel, Pentala Harikrishna, Jolanta Zawadzka, Kamil Stachowiak, Oskar Wieczorek, Szymon Gomularz. Z przodu Marcin Tazbir
stronnie wykształcony, erudyta,
szachista z licznymi sukcesami na
arenie krajowej i międzynarodowej. W bydgoskich mistrzostwach
kraju dal się wyprzedzić tylko Radosławowi Wojtaszkowi, wyprzedzając m.in. arcymistrza Bartosza
Soćko.
Całkowicie
zaprzedany królewskiej grze.
– Skąd szachy w Pańskim życiu? Kiedy stały się dla Pana
czymś bardzo ważnym?
Wojciech Moranda: W szachy nauczyła mnie grać siostra,
która swego czasu też osiągała
niezłe rezultaty w rozgrywkach
juniorskich. Szachy zawsze sprawiały mi przyjemność, ale jeszcze
do niedawna stanowiły jedynie
dodatek do życia. Dopiero kilka
lat temu zdecydowałem się odejść
z zawodu prawniczego i całkowicie postawić na trening szachowy.
– Odnosił Pan – i nadal odnosi
– sukcesy zarówno w szachach

Pisze Pan również książki o tematyce szachowej. Śni Pan też
o szachach?
– Zdarza mi się śnić o szachach, najczęściej wtedy podświadomie liczę skomplikowane
warianty. A tak poważnie, faktycznie od 2018 roku zajmuję się
szkoleniem innych zawodników
jako przedmiot działalności gospodarczej. Do tego dochodzą
oczywiście nagrody z turniejów,
które z rzadka bywają całkiem
pokaźne (np. w tegorocznych
Mistrzostwach Polski). Wydanie
książki – choć również całkiem
dochodowe – traktuję bardziej
jako realizację marzenia z dzieciństwa. Chodzi o zostawienie
czegoś po sobie przyszłym pokoleniom.
– W Mistrzostwach Polski
2021 wywalczył Pan drugą lokatę
za należącym do światowej czołówki Radosławem Wojtaszkiem,

Medalistki na podium: Jolanta Zawadzka, Klaudia Kulon, Karina
Cyfka
ale przed pozostałymi czternastoma rywalami. To chyba powód
do satysfakcji?
– Naturalnie, natomiast jest
w tym sukcesie łyżka dziegciu
w postaci prowadzenia z przyszłym mistrzem kraju przed partią
rewanżową. Wcześniej wziąłbym
srebro w ciemno, natomiast być
tak blisko złotego medalu i go nie
zdobyć to rozczarowujące uczucie.
Może za rok się uda?
– Jest Pan członkiem niewielkiego klubu Wieża Pęgów. Skąd
taki wybór?
– Członkiem Wieży Pęgów
stałem się około 2017 roku, kiedy
poprzedni klub Polonia Wrocław
zrezygnował z moich usług. Szef
Wieży Przemysław Lichwa zmotywował mnie do wytężonej pracy
i zapewnił możliwość rywalizacji
o najwyższe trofea. Od tego czasu
poprowadziłem drużynę jako jej
kapitan do wielu sukcesów, w tym
srebrnego (coś to srebro mnie
prześladuje) medalu Drużyno-

wych Mistrzostw Polski w 2018
roku.
– Plany na dalszą część roku
2021 – sportowe, zawodowe, osobiste.
– Z pewnością zagram
w Drużynowych Mistrzostwach
Polski. Bardzo cieszyłbym się,
gdyby moje ostatnie sukcesy skłoniły Polski Związek Szachowy do
powołania mnie na Drużynowe
Mistrzostwa Europy w listopadzie. Poza tym powoli rozpoczynam przygotowania do przyszłorocznych Mistrzostw Polski –
mam dużą motywację do poprawienia tegorocznego wyniku! Co
się zaś tyczy innych celów, w październiku zostanę po raz drugi ojcem (gratulacje – W.N.), z czego
się niezmiernie cieszę. W tak zwanym międzyczasie będę się jednak
starał nie zaniedbywać moich studentów, wśród których wielu jest
blisko osiągnięcia tytułu arcymistrzowskiego lub mistrza międzynarodowego.

Dekoracja medalistów MP w szachach: Wojciech Moranda, Radosław Wojtaszek, Bartosz Soćko
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Międzygórze
– perła Sudetów
S

tacja klimatyczna Międzygórze to miejsce spokojne,
schowane wśród dzikich
i pięknych gór Masywu Śnieżnika.
Malownicze położenie w bezpośrednim otoczeniu lasów i górskich
potoków na terenie Śnieżnickiego
Parku Krajobrazowego doskonale

Dom w tyrolskim stylu
komponuje się z wyjątkową zabudową pensjonatową w stylu norweskim i tyrolskim z XIX wieku.
Wtedy właśnie doceniono
unikalne walory przyrodnicze
oraz wypoczynkowe tego miejsca
i rozwinął się prestiżowy kurort
Wolfelsgrund. Do dziś zachowały
się piękne drewniane wille, które
nadal tętnią życiem, pełniąc rolę
klimatycznej bazy noclegowej
z prawdziwymi tradycjami.
Międzygórze wraz z okolicą
oferuje liczne atrakcje: zabytkowe

obiekty architektoniczne i sakralne, osobliwości przyrodnicze
i krajobrazowe, doskonałe warunki do uprawiania sportu oraz rekreacji zimą i latem. W zależności
od potrzeb można się tutaj wyciszyć bądź też aktywnie spędzić
czas.

w połączeniu z remontami nawierzchni dróg, chodników, parkingów i stylowego oświetlenia.
Obszerną rewitalizację przeszedł także Rezerwat Przyrody
Wodospad Wilczki, dodatkowo
powstał mały deptak prowadzący
z centrum do samego wodospa-

Bardzo niebezpieczny dla pojazdów zakręt

Zakręt Śmierci
w Szklarskiej
Porębie

Park krajobrazowy
W Międzygórzu droga się
kończy, dalej prowadzą już tylko
dukty leśne, górskie szlaki piesze,
rowerowe, narciarskie. Czas wyraźnie zwalnia i życie płynie spokojnym rytmem.
Miejscowość stale się jednak
rozwija i modernizuje. Najlepszą
wizytówką zmian z poszanowaniem historii jest reprezentacyjna
ulica Sanatoryjna, której przywrócono dawny blask poprzez remonty zabytkowych willi z dbałością o detale architektoniczne

du, umożliwiając jednocześnie
dostęp osobom niepełnosprawnym. Baza noclegowa stale poszerza swoją ofertę, obejmując
obecnie ponad 1000 miejsc noclegowych w pensjonatach, willach, gospodarstwach agroturystycznych i pokojach gościnnych.
Baza gastronomiczna, towarzysząca oraz usługi z zakresu sportu
i rekreacji także mają atrakcyjną
ofertę, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom turystów.

S

zczególnym
miejscem
w Szklarskiej Porębie, jednym z najbardziej rozpoznawalnych, jest położony na wysokości 775 m n.p.m. bardzo ostry
i niebezpieczny zakręt, którego
droga zatacza łuk prawie 180°.
Nazywany Zakrętem Śmierci
wiraż znajduje się na Drodze Sudeckiej, prowadzącej ze Szklarskiej Poręby do ŚwieradowaZdroju. Sam zakręt ma 440 m
długości. Miejsce to stanowi niesamowity punkt widokowy po-

Więzienie
w zamku
jaworskim

Zasoby naturalne
i bogactwa Dolnego Śląska
N

atura była bardzo hojna,
wyposażając Dolny Śląsk
w bogactwa naturalne.
Mamy miedź, węgiel kamienny
i brunatny, rudy ołowiu i bogactwo
skalne – baryt czy inny kamień.
To tylko te zasoby wydobywane
w dużych ilościach. Natomiast
podczas wydobywania rudy miedzi
odzyskuje się także srebro i złoto.
Nie są to jakieś znaczące ilości.
Złoto było wydobywane
w różnych miejscach naszego regionu. Złotoryja, Złoty Stok,
Lwówek Śląski czy Lubań to
miejscowości, gdzie kiedyś pozyskiwano złoto. Okolice Jeleniej
Góry także zawierają śladowe ilości złota. Mamy duże zasoby węgla kamiennego w okolicy Wał-

brzycha i Nowej Rudy. Niestety,
wydobycie nie jest opłacalne

Wieże wyciągowe ostatniej
czynnej kopalni w Wałbrzychu – zamknięte w 1999 r.
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i w latach dziewięćdziesiątych zamknięto kopalnie.
Okolice Strzegomia to duży
przemysł wydobywczy skał, które
wykorzystywane są do budowy
dróg i w budownictwie. Miedź
występuje w dużych ilościach
w rejonie Lubina, Polkowic, Legnicy i Głogowa. Wydobyciem zajmuje się spółka KGHM.
Surowce skalne to głównie
gnejsy, amﬁbolity, serpentynity,
porﬁry, melaﬁry, bazalty. Inne zasoby to iły ceramiczne i ogniotrwałe, piaski szklarskie oraz cała
paleta surowców budowlanych.
Na terenie Dolnego Śląska
działa bardzo wiele ﬁrm zajmujących się wydobyciem surowców
mineralnych oraz ich przeróbką.

zwalający podziwiać wspaniałą
panoramę Karkonoszy i miasto.
Zakręt swoją nazwę zyskał po
licznych wypadkach samochodowych, do których doszło w tym
miejscu. Najbardziej znanym wydarzeniem w historii zakrętu był
wypadek z 1945 roku, gdy kilka
ciężarówek radzieckich spadło
w przepaść.
Poniżej Zakrętu Śmierci, przy
szlaku na Zbójeckie Skały, znajduje się sztolnia starej kopalni pirytu z XVII wieku.

P

o drugiej wojnie światowej
w Zamku Piastowskim
w Jaworze mieściło się więzienie. Tu m.in. odbyła się egzekucja Czesława Weranki i Jana
Kruka, którzy w 1945 roku za-

Zamek Piastowski w Jaworze

strzelili pierwszego powojennego
starostę jaworskiego – Adama Bystrego-Bykowskiego.
Obecnie zamek jest udostępniony zwiedzającym.

Na przełaj przez Dolny Śląsk
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Wiosenne zdębienie
Wojciech Mach

B

ądźmy optymistami – nie
przejmujmy się tym, że już
za osiem miesięcy nadejdzie zima. Teraz radośnie przesyłajmy sobie uśmiechy bezobjawowe
– zza maseczek… Wyjdźmy na
spacery, choćby po to, aby wieczorem spotkać się z urokliwymi
ulicznikami gazowymi, czyli latarniami gazowymi palącymi się
na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Odsapnijmy od codziennych
widoków i problemów.
Przez m.in. ograniczenie wychodzenia na ulice, z konieczności
nastała moda na tworzenie sobie
małych, domowych ogrodów zoologicznych. Ale owo specyﬁczne
zajęcie nie zawsze jest bezpieczne
i celowe. Przykład: znajoma twierdzi, że niebacznie trzyma (wyhodowała) w domu osobiste dzikie,
złe zwierzątko – kłótliwego, nerwowego męża. Dzisiaj żałuje, iż
ów okaz nie chce dobrowolnie
uciec… Małżonka doznaje wiele

złych emocji… Wydawałoby się,
że małżeństwo to radosny sposób
spędzania wolnego czasu, a jednak
bywa ono także rodzajem całego
stanu wojennego…
W innym stadle żona rozbiła
mężowi na głowie kilka szklanek.
Dlaczego? – Przyśniło mi się, że
wracam do domu, a mój mąż ze
znaną, młodą modelką pije wódkę. – Przecież to tylko we śnie, nie
naprawdę! – Ale oni spotkali się
i pili alkohol. Sama widziałam!...
Zatem szczerze, gorąco polecam rekreacyjny spacer po Parku
Szczytnickim i jego obrzeżach.
Warto wybrać się nad Odrę, na
wał obok mostu Szczytnickiego,
w kierunku mostu Zwierzynieckiego. Nad samą wodą rośnie tam
od 400 lat pomnik przyrody –
Dąb JANA DZIERŻONA. Ma
wysokość 22 m, obwód pnia 652
cm. Do 1945 roku był Dębem
Hobrechta Arthura Jonsona
(1824–1912), niemieckiego polityka, w latach 1863–1872 nadburmistrza Breslau. Obok niego cumowały statki i barki. Teraz

nazwany jest na cześć ojca współczesnego pszczelarstwa Jana
Dzierżona (1811–1906).
Kilkaset metrów dalej, w samym parku, od strony ul. Banacha, obok mostka, zobaczymy kolejny pomnik: Dąb JANA
STANKI. Ma obwód pnia 543
cm, do 1945 roku był Dębem
Gustawa Adolfa Fintemana
(1803–1871), niemieckiego wybitnego ogrodnika i dendrologa.
Natomiast Jan Stanko (1430–
1493) to średniowieczny lekarz
i przyrodnik, związany z naszym
grodem – piastował tu godność
kanonika.
Od ulicy Wróblewskiego –
Tramwajowej, tuż przy torach,
szumi Dąb PIOTRA WŁOSTA,
możnowładcy śląskiego (1080–
1153). Ma obwód 518 cm i od
1953 roku jest pomnikiem przyrody.
Obok zaczyna się teren wzorcowego osiedla mieszkaniowego
WuWa zbudowanego w 1929 roku
w zaledwie trzy miesiące! Dziś, od
strony przystanku tramwajowego,

odpoczniemy na oryginalnie,
współcześnie zaprojektowanych
ławkach-tablicach z opisem poszczególnych budynków.
Kilkaset metrów dalej, przy
wejściu do największego gmachu
– Państwowej Inspekcji Pracy
oraz Hotelu Park, stoi najstarsze
drzewo we Wrocławiu – Dąb
DZIADEK. Ma 440 lat i obwód
629 cm. W latach 1920–1935
obok znajdowała się Gospoda
Raschdorfa – goście biesiadowali
i bawili się pod owym Dziadkiem.
Natomiast najgrubsze drzewo
w mieście rośnie w parku Pawłowickim, w pobliżu stawu. Jest to
zrost 3–5 drzew mający aż 777 cm
obwodu. Nobilitowany jako pomnik przyrody w 2016 roku.
Przy Galerii Wroclavia otwartej w 2017roku przy Suchej róg
Borowskiej, przed wejściem wita
dobroduszny Dąb PRZEWODNIK o obwodzie 461 cm., w 2003
roku uznany za pomnik przyrody.
W Ogrodzie Botanicznym
możemy podziwiać m.in. skamieniały pień drzewa sprzed 270 mi-

Inwestycje na Dolnym Śląsku
W

tegorocznym budżecie
województwa dolnośląskiego na inwestycje
zaplanowano prawie 485 mln zł;
to niemal 40 mln zł więcej niż
w 2020 roku. Z tej kwoty najwięcej
pieniędzy zostanie przeznaczonych
na budowę dróg i remonty na
kolei. Na przykład 126 mln zł zaplanowano na budowę kolejnego
odcinka Wschodniej Obwodnicy
Wrocławia. Inwestycja pozwoli na
połączenie podwrocławskich miejscowości i ominięcie centrum od
strony południowo-wschodniej.
Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski
powiedział, że przejmowanie
i uruchamianie kolejnych tras ma

ogromne znaczenie w walce z wykluczeniem
komunikacyjnym
w różnych częściach województwa, ale ma również pozytywny
wpływ na rozwój turystyki w regionie. Samorząd Województwa
Dolnośląskiego w sumie przejmie
od PKP S.A. prawie 400 km linii
kolejowych.
Linie te, przejmowane od
PKP i PKP PLK to trasy, które są
w większości nieczynne od lat.
Samorząd inwestuje w ich remonty i chce przywrócić tam połączenia kolejowe. W 2021 roku planowane są m.in. rewitalizacje linii
Chojnów – Rokitki, Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów i Piława
Górna – Łagiewniki. Łączna dłu-

gość linii remontowanych w tym
roku przez samorząd województwa wyniesie 36 kilometrów.
Swoje inwestycje w regionie
będą kontynuować też spółki kolejowe – PKP PLK oraz PKP.
Wśród dużych realizowanych
w tym roku inwestycji samorządowych jest budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Wartość tego
przedsięwzięcia to około 150 mln
zł. Budowa centrum ma zostać
ukończona w przyszłym roku.
W 2021 roku jest również
kontynuowana budowa nowego
szpitala onkologicznego we
Wrocławiu. Koszt to 700 mln zł.

Inwestycja samorządu województwa dolnośląskiego ma zostać
wsparta 300 mln zł z budżetu
państwa. Nowy szpital będzie łączył trzy funkcjonujące we Wrocławiu placówki – Dolnośląskie
Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji
Komórkowych. Zakończenie budowy planowane jest na 2025 rok.
Duże projekty inwestycyjne
będą także prowadzone przez samorząd Wrocławia. Miasto w tegorocznym budżecie na inwestycje zapisało ponad miliard
złotych, czyli o ponad 300 mln zł
więcej niż w roku 2020. Kwota ta

Dąb Piotra Włosta
lionów lat – obwód 210 cm, wysokość 3 m oraz kłody mające kilka
tysięcy lat. Pomnikami przyrody
są od 1976 roku.
Takich przyrodniczych zabytkowych obiektów jest we Wrocławiu znacznie więcej. Odwiedzając
je, na ich widok na pewno zdębiejemy z wrażenia!

zostanie przeznaczona na kontynuację i realizację nowych inwestycji
na
terenie
miasta,
w tym m.in. budowę Alei Wielkiej Wyspy – 88 mln zł, trasy
tramwajowej na Popowice – 105
mln zł, Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór – 93 mln
zł, Osi Zachodniej – 56 mln zł czy
budowę i przebudowę szkół oraz
przedszkoli.
W 2021 roku kontynuowane
są prace budowlane dostosowujące drogę krajową nr 18 do standardów autostrady na odcinku
Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km, a w II kwartale 2021
roku nastąpi ostateczne zakończenie prac budowlanych na odcinku
S3 Polkowice – Lubin.
Kontynuowane są prace na
budowie trasy S3 z Bolkowa do
granicy państwa w Lubawce.

Remont linii kolejowej
Wałbrzych Główny–Kłodzko

T
Budowa dróg to jedno z priorytetowych zadań

rasa kolejowa Wałbrzych
– Kłodzko należy do najpiękniej położonych szlaków komunikacyjnych w Polsce.
Długość jej wynosi 52 km. Remont tego odcinka obejmuje wymianę podkładów, montaż bezstykowego toru, remonty, odno-

wienie i zabezpieczenie filarów
mostów, a także remont znajdującego się pod Małym Wołowcem
najdłuższego w Polsce tunelu kolejowego. Dzięki modernizacji
torowisk prędkość pociągów
wzrośnie do 100 kilometrów na
godzinę.

Obecnie intensywne prace
prowadzone są na jedlińskiej stacji
kolejowej, na której pojawi się
komputerowy system sterowania
ruchem, nowa sieć telekomunikacyjna, nowe urządzenia telekomunikacyjne i energetyczne, a także
stojaki na rowery.
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Rezerwaty i pomniki przyrody
na Opolszczyźnie
Z

iemia opolska bogata jest
w liczne rezerwaty i pomniki przyrody, które są
wielką atrakcją dla turystów. Rezerwaty, w myśl ustawy o ochronie
przyrody, są obszarami obejmującymi naturalne lub mało zmienione
ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody
nieożywionej mające istotną wartość ze względów naukowych, kulturowych, krajobrazowych i dydaktycznych. Oto ciekawsze rezerwaty.

muje powierzchnię 3,70 ha. Buczyna tworzy tu zespół dość zubożały w stosunku do zbiorowisk
pomorskich, ale interesujący ze
względu na występowanie daleko
od jej typowego rozmieszczenia.
W rezerwacie dominującym gatunkiem jest buk zwyczajny Fagus
sylvatica, który miejscami tworzy
drzewostany czyste bez domieszek.
Oprócz buka występuje tu również sosna zwyczajna, grab zwyczajny oraz dąb bezszypułkowy.

„Bażany”
Znajduje się na terenie gminy
Kluczbork (zajmuje 22,02 ha),
chroni naturalny drzewostan sosnowy – jedyny na tym terenie, rosnący na wydmach, z obﬁtym stanowiskiem jałowca. Występują
w nim rośliny chronione: widłak
jałowcowaty i kruszyna pospolita.

„Smolnik”
Rezerwat
leśno-stawowy
w Szumiradzie, gminie Lasowice
Wielkie, na terenie Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego. Jest to rezerwat częściowy o powierzchni
26,15 ha, utworzony w 1958 roku.

„Krzywiczyny”
Położony w gminie Wołczyn.
Zajmuje powierzchnię 19,70 ha
i obejmuje fragment lasu mieszanego, który zawiera 126-letni
drzewostan jodłowy z domieszką
świerka, modrzewia i sosny. Na terenie rezerwatu występują okazy
jodły pospolitej w wieku 130–150
lat. Jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko jodły naturalnego pochodzenia.
Oprócz jodły występują tu:
sosna zwyczajna, świerk pospolity,
dąb szypułkowy, grab zwyczajny,
modrzew europejski oraz buk zwyczajny. Jodła osiąga tu wysokość do
45 m i obwód powyżej 3 m.
„Komorzno”
Też w gminie Wołczyn w celu
ochrony fragmentu buczyny pomorskiej najdalej wysuniętego na
południe (185-letnie buki). Zaj-

W granicach rezerwatu istnieje
wiele chronionych i rzadkich gatunków ﬂory, takich jak: rosiczka
okrągłolistna, bagno zwyczajne,
bobrek trójlistkowy i inne.
Z gatunków zwierząt licznie
reprezentowane są ptaki, w tym:
bocian czarny, zimorodek, dzięcioł
zielony, łabędź niemy, wodnik.
Przepływająca przez rezerwat
rzeka Budkowiczanka jest miejscem bytowania bobrów i wydr.
„Kamieniec”
Florystyczny rezerwat, wcześniej użytek ekologiczny „Kamieniec” – przemianowany na rezerwat przyrody w 2001 roku.
Znajduje się na terenie gminy Lasowice Wielkie i zajmuje powierzchnię 2,67 ha. Przedmiotem
ochrony jest bagno – teren pod-

Ponad 300-letni dąb z gminy Kluczbork
Jest jednym z dwóch na Opolszczyźnie rezerwatów ﬂorystycznych. Dla potrzeb naukowych,
dydaktycznych i krajobrazowych
objęto ochroną staw ze stanowiskiem kotewki orzecha wodnego
– Trapa natans (przedstawiciela
chronionego gatunku roślin wodnych) oraz przylegający do zbiornika las o charakterze naturalnym.

Ścieżka dla wycieczek w rezerwacie „Bażany”
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mokły i niedostępny, porośnięty
trzciną, tatarakiem, kępami olch
i wierzby. Celem ochrony jest zachowanie tego obszaru ze względu na ciekawy zespół roślinny
oraz miejsce bytowania i żerowania zwierzyny łownej.
Stobrawski Park Krajobrazowy
Położony na terenie gminy
Wołczyn (obejmuje ok. 10% jej
powierzchni w południowowschodniej części – tereny leśne
w sołectwach Wierzchy i Szum)
i niewielki jego fragment na terenie gminy Kluczbork (okolice
Nowej Bogacicy i Zameczka). Jest
największym parkiem krajobrazowym w województwie opolskim
Granice parku obejmują
znaczną część doliny Odry, Nysy
Kłodzkiej i Stobrawy wraz z terenami leśnymi należącymi do dużego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich.
Walory, które zadecydowały
o powołaniu parku, to:
– występowanie wielu chronionych i zagrożonych roślin, zbio-

Rezerwat przyrody „Krzywiczyny”
rowisk roślinnych i zwierząt,
– występowanie jednego z większych, lądowych obszarów wydmowych,
– występowanie ekosystemów typowych dla dużych rzek: licznych starorzeczy, kompleksów
grądów, olsów, łęgów i łąk zalewowych,
– występowanie ostoi ptactwa
o znaczeniu międzynarodowym,
– wysoka lesistość terenu, w tym
lasów zróżnicowanych gatunkowo i siedliskowo,
– niska gęstość zaludnienia
i uprzemysłowienia.
Pomniki przyrody
Pomniki przyrody to pojedyncze bądź grupowo występujące
twory przyrodnicze szczególnej
wartości naukowej, kulturowej,
historyczno-pamiątkowej bądź
krajobrazowej.

• modrzew europejski w Skałągach,
• aleja dębowa w Gierałcicach,
• głaz narzutowy w Wierzbicy
Dolnej – blok skandynawskiego
granitu różowego (przy drodze
z Wierzbicy do Włoch).
Gmina Lasowice Wielkie
• Dąb szypułkowy w Gronowicach,
• dąb szypułkowy w Ciarce,
• dąb szypułkowy w Lasowicach
Małych, wiek 250 lat,
• dąb szypułkowy w Szumiradzie,
• modrzew europejski w Szumiradzie, wiek 200 lat,
• buk zwyczajny w obrębie Jełowa,
wiek 200 lat,
• grupa trzech dębów szypułkowych w Lasowicach Małych,
400-letnie.

Gmina Kluczbork
• Dąb szypułkowy w Kluczborku,
obwód 440 cm, wysokość 23 m,
wiek 320 lat,
• dąb szypułkowy – Nowa Bogacica, leśniczówka Piec,
• dęby szypułkowe (9 szt.) – przy
drodze Nowa Bogacica – Piec,
• cisy pospolite (16 szt.) – Kluczbork.
Gmina Wołczyn
• Lipa drobnolistna w Duczowie
Wielkim, wiek 170 lat,
• dąb szypułkowy, wiek 270 lat –
osobliwość: zrośnięte ze sobą od
ponad 150 lat,
• buk zwyczajny w Komorznie,
wiek 320 lat,

Ciekawy pomnik przyrody
z gminy Wołczyn

Dawnych wspomnień czar

Dekada
jeleniogórska

Ja na zdjęciu Henia Stobieckiego przy swoim biurku redakcyjnym w oddziale wojewódzkim
„Gazety Robotniczej” w Jeleniej
Górze, w którym pismaczyłem
w latach 1978–1988. To były czasy, kiedy teksty dziennikarskie
przesyłało się do centrali we
Wrocławiu za pośrednictwem hałaśliwego teleksu, zdjęcia natomiast – pekaesem (rolę pocztowców pełnili grzecznościowo
kierowcy autobusów kursowych).
Jako kierownik oddziału, miałem m.in. obowiązek sporządzania
tygodniowych planów pracy. Aby
się mniej stresować, praktykowałem wypróbowany sposób. Najpierw gromadziłem teksty napisane przez siebie i podwładnych.
Tymczasowo do szuﬂady traﬁało
oczywiście tylko to, co nie mogło
się w niej „ześmierdnąć”. Następnie informowałem zwierzchników,
czego konkretnie w najbliższych
dniach można się ode mnie spo-
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dziewać. Mając te tematy w momencie ich zgłaszania praktycznie
już gotowe do przesłania, gwarantowałem sobie i reszcie świata terminowość realizacji podjętych zobowiązań. No i mogłem spokojnie
koncentrować się na najważniejszym zadaniu: obsłudze z dnia na
dzień tzw. bieżączki.
Oddział „GR” był częścią Jeleniogórskiego Ośrodka Prasowego. W jego siedzibie u zbiegu ulic
Okrzei i Pocztowej nie tylko pracą się żyło. Brać dziennikarska
znajdowała czas również na aktywność towarzyską. Zapamiętałem zwłaszcza balangę z udziałem
młodziutkiej wtedy tancerki, aktorki i piosenkarki – Ewy Kuklińskiej oraz pewną imprezę integracyjną, niechcąco przerwaną przez
jednego z toastowiczów uruchomieniem gaśnicy pianowej.
Szefem oddziału „GR” zostałem po Czesławie Węgrzynie.
Szczerze chciał, abym to ja był
jego następcą. Nie żałował czasu
na pomaganie mi w zaaklimatyzowaniu się. Obwoził swoim samochodem po terenie, ułatwiał
nawiązywanie kontaktów, pomagał w załatwieniu mieszkania.
Nie sposób nie wspomnieć, że
w lutym 1978, tuż po powrocie na
Dolny Śląsk z Bydgoszczy, z dwuipółrocznej emigracji wewnątrzkrajowej, Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe zafundowało mi
najpierw trzymiesięczne zakwate-

rowanie w Jeleniej Górze w lokalu
tymczasowym. Ponieważ budowa
kameralnego osiedla Orle na pograniczu Cieplic i Sobieszowa,
z mieszkaniem dla mnie, przedłużała się, rezydowałem w hotelu
„Europa” jeszcze dalsze pół roku,
do października.
Żona Ewa i urodzony 6 marca
syn Łukasz przebywali w tym
czasie w Łodzi. Mieli tam zapewnioną bardzo dobrą opiekę mojej
wspaniałej teściowej Loni.
Mieszkanie w uzdrowiskowej
części Jeleniej Góry z widokiem
na Karkonosze od Śnieżki do
Szrenicy nie było za darmo; musieliśmy spłacić wkład członkowski w spółdzielni „Ostoja”. Korzyść była taka, że dostałem
przydział poza kolejnością, z puli
dla osób niezbędnych miastu.
A jakim prawem traﬁło się mi M5 dla trzech osób? Bo zarówno
mnie – dziennikarzowi, jak i żonie – nauczycielce muzyki przysługiwał, zgodnie z przepisami,
dodatkowy metraż.

Popierali się
Przed – miałem tremę, gdy
jako początkujący dziennikarz
umówiłem się na rozmowę z trzema takimi artystami naraz. Po –
wracałem do redakcji zadowolony.
Najrzadziej odzywał się Piotr
Szczepanik, smutas z natury. Za

najbardziej wygadanego robił Jacek Fedorowicz, właściciel wyraﬁnowanego poczucia humoru.
Natomiast duszą towarzystwa był
Bohdan Łazuka, non stop gotów
do żartów.
Na przełomie lat 60. i 70. XX
wieku tercet ten występował razem w programie rozrywkowym
„Popierajmy się” przy nadkompletach publiczności.
Zapakowałem się z nimi do
autokaru ﬁrmy estradowej i kibicowałem im podczas koncertów
w paru dolnośląskich miejscowościach. To była typowa chałtura,
ale na dobrym poziomie.
Po powrocie do Wrocławia
Łazuka odłączył od podążających
do hotelu Fedorowicza i Szczepanika, biorąc ze mną i fotoreporterem Grzesiem Kurzajczykiem
kurs na Klub Dziennikarza. Tam
szybko sam zaproponował nam
bruderszaft…
A propos Kurzajczyka. W stanie wojennym wyemigrował do
USA. Ostatnio z internetowych
stron amerykańskiego rządu dowiedziałem się, że odbywa karę
sześciu lat więzienia. Za rozpowszechnianie pornograﬁi dziecięcej.

Patron ulicy
Swego teścia Karola Mieczysława Prosnaka zdążyłem jeszcze

poznać za jego życia. Tata mojej
żony Ewy był znanym łódzkim
muzykiem – pianistą, kompozytorem, dyrygentem, chórmistrzem.
Zmarł mając 78 lat, pozostawiwszy w twórczym dorobku
m.in. poemat z 1924 roku pt. „Wesele sieradzkie". Ta pieśń nie dotyczy mojego małżeństwa z jego
córką, zawarliśmy je bowiem przeszło pół wieku później w Łodzi.
W rodzinnych Pabianicach
Karol M. Prosnak jest patronem
jednej z ulic. Po zweryﬁkowaniu
na wniosek magistratu przez Instytut Pamięci Narodowej, że
w swej działalności artystycznej
i – szerzej – publicznej nie promował komunizmu.

Odkryłem,
że byłem
Odnalazłem w domowym archiwum (a prawdę pisząc: w papierowym bałaganie w jednej
z szaf ) wydawnictwo z okazji
czwartego walnego zjazdu Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w 1987.
Odkryłem w nim czarno na białym, że byłem członkiem zarządu
tej organizacji w mijającej wówczas, trzeciej kadencji. Całkiem
o tym zapomniałem. Azaliż alzheimer, a może po prostu nic porządnego w JTSK nie zdziałałem
i stąd ta biała plama w pamięci?

Hobby

Polub szachy (44)
Łukasz Kłykow

J

edną z najbarwniejszych postaci
dolnośląskich szachów była
zmarła w styczniu we Wrocławiu mistrzyni Polski z roku 1961,
czterokrotna medalistka krajowych
czempionatów – Apolonia Litwińska
Urodziła się w 1928 we wsi
Załuże w województwie łódzkim.
Z szachami zetknęła się w dzieciństwie w Kazachstanie, gdzie
przebywała na zesłaniu razem
z rodziną ponad 5 lat.
Pierwszy medal – brązowy –
mistrzostw
Polski
zdobyła
w 1951. Rok później zajęła drugie
miejsce W dogrywce musiała
uznać wyższość Krystyny HołujRadzikowskiej. Miejsce pierwsze
wywalczyła przed 60 laty we

Wrocławiu. Zwyciężyła pokonując w ostatniej rundzie czarnymi
najgroźniejszą konkurentkę, Henrykę Konarkowską.
(diagram)
Białe nieostrożnie połakomiły
się na piona (32. Gd5:b7?) zostawiając swojego króla na pastwę
wrogich sił, które wykorzystują to
bezlitośnie:
32... We6!
Mat jest nieuchronny.
33. Gc8 Wg6+ 34. Kh4 Wg2
35. c6
Stosunkowo najlepsze 35.
Ge8 h6 (z dalszym g7-g5) przedłużyłoby jedynie walkę o dwa
posunięcia.
35... g5+ 36. Kh3 Sf4X
Szczęśliwe zakończenie bardzo trudnego pojedynku, w którym Litwińska była nieomal od
początku na granicy porażki. Nic

dziwnego, że znany wrocławski
szkoleniowiec i popularyzator
szachów, Krzysztof Krupa, nazwał
ją "mistrzynią na TAK – totalnego
ataku na króla".
Apolonia Litwińska mieszkała
ponad 30 lat w Wałbrzychu. Pracowała w tamtejszym liceum pedagogicznym. W 1989 przeprowadziła się do Wrocławia.
Pamiętam, że raz grała i wygrała
w turnieju open z moim tatą :)
Spośród dolnośląskich szachistek kontynuatorką sukcesów
pani Litwińskiej jest rodowita
wrocławianka, 34-letnia obecnie
Jolanta Zawadzka, reprezentantka
miejscowego klubu Polonia. Arcymistrzyni od roku 2005, mistrzyni
świata do lat 18 i wicemistrzyni
świata do lat 20, 13-krotna medalistka (4 złote, 6 srebrnych, 3 brązowe) mistrzostw Polski seniorek.
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Wypiękniał dworzec
w Kędzierzynie-Koźlu
D

uży, węzłowy dworzec
kolejowy w Kędzierzynie- Koźlu był przez całe
lata zaniedbany i przynosił wstyd
miastu. Nastał więc najwyższy
czas, by stuletni budynek dworca
poddać gruntownej modernizacji,
która kosztowała niemało, bo aż
11,8 mln złotych. Sam obiekt oraz
perony i tory unowocześniono
i doposażono. W ramach prac modernizacyjnych odnowiono elewację budynku, wymieniono drzwi
i okna, a także wyremontowano
wnętrze obiektu. Zamontowano
w nim np. tablice informacyjne
dla pasażerów i monitoring.
Pojawiły się też przewijaki dla
niemowląt i stojaki na rowery. Modernizacja objęła też wymianę
wszystkich instalacji oraz uporządkowanie terenu wokół dworca,
który został również w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności
z poruszaniem się. Są w nim m.in.
winda, kasa z obniżonym blatem,
podjazd dla wózków, specjalnie

przystosowane toalety, ścieżki dotykowe, mapa dworca w języku
Braille'a oraz tzw. pętla indukcyjna
dla osób niedosłyszących.

środków własnych PKP SA oraz
z pieniędzy budżetu państwa.
Wykonawcą prac była spółka
SKB Development.

Pociągi odjeżdżają z odnowionych peronów
Odnowiono zabytkowe suﬁty,
boazerie, malowidła, sztukaterie,
polichromie oraz witraże. Działania te były wykonane pod okiem
konserwatora zabytków.
Remont dworca w Kędzierzynie-Koźlu został sﬁnansowany ze

Dworzec w KędzierzynieKoźlu to – obok dworców Opole
Główne i Kluczbork – trzeci
obiekt zmodernizowany w ciągu
ostatnich lat w województwie
opolskim.

Co warto zobaczyć
w okolicach Opola
N

ie tylko samo Opole jest
atrakcyjne dla turystów,
ale także jego okolice.
Jeszcze w granicach miasta znajduje
się skraj drugiego co do wielkości
kompleksu leśnego na Opolszczyźnie. Bory Stobrawskie swe
zielone podwoje rozpościerają m.in.
w Świerklach (dawnej wsi, obecnie
granicznej części Opola). Najcenniejszy przyrodniczo obszar lasu
stanowi Stobrawski Park Krajobrazowy, położony malowniczo
w dorzeczu rzek. Znajdują się
w nim rezerwaty przyrody ustanowione, by szczególną opiekę
roztoczyć nad starodrzewem, cennymi gatunkami kwiatów, rzadkimi
chrząszczami itd.
W otulinie Borów odwiedzimy zabytkowe miejscowości – Pokój, Zagwiździe (m.in. z paraﬁalnym ogrodem botanicznym
oraz… tzw. Kanałem Sueskim!),
Murów czy Radomierowice (szachulcowy kościółek). Najbardziej
znana jest pierwsza z nich. Niegdyś była śródleśnym kurortem

założonym i rozwijanym przez gałąź rodu Wirtembergów. Z czasów
świetności zachował się plac gwiaździsty, stary park
pałacowy (ze skuSilesaurus opolensis
piskami wiekowych drzew, posągiem lwa oraz pozostałościami stworzeniami. Tutaj odnaleziono
pomników wzorowanych na sztu- skamieniałości silezaura, przodka
ce antyku) czy choćby piękny ko- dinozaurów. W 2003 roku opisał
ściół ewangelicki, przy którym uj- go prof. Jerzy Dzik. Prace wykorzymy popiersie kompozytora paliskowe wciąż trwają. A w ich
doby wczesnego romantyzmu sąsiedztwie od lat działa Park JuCarla Marii von Webera (swego rajski. W jego skład wchodzi wiele
czasu rezydującego w Pokoju, obiektów: typowo rekreacyjny
wówczas Carlsruhe).
Park Rozrywki, a także łączące
Z Borami Stobrawskimi sąsia- w sobie zabawę i naukę, zatem
duje inny rozległy kompleks leśny, Oceanarium, Pawilon Paleontolorazem wchodzący niegdyś w skład giczny, Kino 5D czy Tunel Czasu.
wielkiej Puszczy Śląskiej. Otacza
Krasiejów to obowiązkowy
on między innymi gminę Ozi- punkt wycieczki po Śląsku Opolmek. Jej najstarszą miejscowością skim, zresztą nie tylko dla młojest Krasiejów. Od ponad 20 lat ta dych pasjonatów wielkich gadów,
malowniczo ulokowana wieś ko- ale dla każdego, kto lubi poszerzać
jarzona jest z prehistorycznymi wiedzę w sympatycznej scenerii.
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Otmuchów

Sprzęt do nauki
zdalnej
dla Otmuchowa
21 laptopów traﬁło do Szkoły Podstawowej nr 1 w Otmuchowie w ramach projektu „Opolskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
To nie pierwsza tego typu akcja. W poprzednich miesiącach sprzęt do
nauki zdalnej traﬁł zarówno do uczniów, jak i nauczycieli w tej gminie.

Inwestycje
drogowe
D

zięki funduszom europejskim w województwie
opolskim
będzie
w 2021roku wykonanych wiele
inwestycji drogowych. Pieniędzy
jest w tym roku jednak mniej niż
w latach poprzednich, ponieważ
jest to końcówka perspektywy ﬁnansowej.
Władze czekają na kolejne
rozdanie. Jednocześnie poszukiwane są inne źródła ﬁnansowania.
Lukę ﬁnansową próbuje się załatać m.in. pieniędzmi samorządowymi.
Plan ﬁnansowy Zarządu Dróg
Wojewódzkich na rok 2021 sięga
blisko 100 milionów złotych, z czego połowę stanowić będzie doﬁnansowanie z Unii Europejskiej.

Co zostanie zrobione ? Dzięki
tym funduszom przebudowana
ma być droga wojewódzka 409,
łącząca województwo śląskie
z miejscowością Moszna, która
jest perełką turystyczną Opolszczyzny. Koszt budowy 1 kilometra
drogi to ponad 7 milionów złotych .Kompleksowo przebudowana zostanie droga DW 454
w Biestrzykowicach, która łączy
Namysłów z Opolem. Zostaną
wybudowane tam także nowe
ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe za 7,2 miliona zł. Z kolei na
odcinku między Jastrzębiem
a Ziemiełowicami powstanie 3,5kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej za 13 milionów zł.

Nowoczesne drogi na Opolszczyźnie

Sport
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Iga śmiga, Hubi złapał doła
Waldemar Niedźwiecki

J

ej wygrana w prawdziwie mistrzowskim stylu w ubiegłorocznym French Open stanowiła szok dla tenisowego świata.
Bo choć 19-letnia Polka uważana
była za duży talent, nikt nie brał
pod uwagę, iż jego eksplozja nastąpi
tak szybko. Z miejsca awansowała
do grona zawodniczek, którym
przepowiada się świetlaną przyszłość. Ten rok zaczął się także
nieźle, od wygranego turnieju
WTA Tour w australijskiej Adelaide. Trochę gorzej powiodło się
mieszkance podwarszawskiego Raszyna podczas Australian Open,
średnio udane były też kolejne
występy Igi. Budowała formę powoli, ufając swojemu sprawdzonemu teamowi, że dobre chwile
za moment nadejdą.
I nadeszły. W WTA Tour
1000 w Madrycie doszła tylko do
III rundy, ale mocno postawiła się
liderce światowego rankingu Ashleigh Barty, która turniej wygrała. Ze stolicy Hiszpanii Świątek
przeniosła się do Włoch, gdzie na
Foro Italico odbywała się inna
z topowych imprez także z cyklu
ATP 1000. Na starcie nie zabrakło nikogo z wielkich, więc trudno
było spodziewać się, że Polka, któ-

ra dopiero ostatniego dnia maja
skończy 20 lat, podbije Rzym.
I początek turnieju zdawał się te
opinie potwierdzać. Idze szło jak
po grudzie, w III rundzie była blisko wyeliminowania przez nierozstawioną Czeszkę Krejčikovą,
która miała dwie piłki meczowe.
Świątek męczyła się okrutnie, nawet komentatorzy telewizyjni
stwierdzili, iż robi wrażenie, jakby
jak najszybciej chciała „odfajkować” ten mecz i pojechać do
domu. Iga przełamała się, zwyciężyła rywalkę, która chyba zbyt
wcześnie uwierzyła w wyeliminowanie Polki.
A potem poszło już z górki.
Deszcz spowodował, że Świątek
musiała rozegrać dwie partie –
ćwierć- i półﬁnałową jednego
dnia. Obie wygrała w dobrym,
momentami bardzo dobrym stylu,
po czym po niespełna dobie zdemolowała w ﬁnale turniejową
„dziewiątkę” Karolinę Pliskovą
6:0, 6:0 w zaledwie 45 minut! Tak
na Foro Italico nie zwyciężył jeszcze nikt w długiej historii tego
prestiżowego turnieju. To fantastyczny sygnał przed wyjazdem
do Paryża, na obronę tytułu.
Ostatnie tygodnie nie były tak
szczęśliwe dla naszej męskiej rakiety nr 1 Huberta Hurkacza.
Wczesnowiosenne występy na

amerykańskich kortach dowiodły,
że „Hubi” ma ogromny potencjał,
by wkrótce zaatakować czołową
dziesiątkę rankingu ATP. Jako
pierwszy Polak wygrał ATP Tour
Masters 1000 w Miami, co dało

udział w turniejach madryckim
i rzymskim. Zmiana strefy czasowej, ale przede wszystkim temperatury spowodowała, iż w stolicy
Hiszpanii pożegnał się z zawodami już w I rundzie, ulegając Au-

Iga triumfuje
spory awans we wspomnianym
rankingu. Wrocławianin fantastycznie czuje się na Florydzie,
uwielbia wysokie temperatury,
więc z kwaśną miną przeniósł się
na Stary Kontynent, by wziąć

stralijczykowi Millmanowi, mimo
iż miał dwa meczbole.
Przeprowadzka do Rzymu nie
wpłynęła na nastrój i formę „Hubiego”, który uległ już w I rundzie
Lorenzo Musettiemu. Rywal,

który otrzymał od organizatorów
dziką kartę, wprawdzie zajmuje
dość odległą lokatę w rankingu
(przed tym pojedynkiem był 82),
ale uważany jest za jedną z nadziei
włoskiego tenisa. Przed rokiem
w tym turnieju pokonał m.in.
Nishikoriego i Wawrinkę. Teraz
miał problem z wrocławianinem
do stanu 4:4 w pierwszym secie.
Wygrał go, jednak Polak, który
sprawiał momentami wrażenie,
jakby całkowicie opuściły go siły,
niespodziewanie na początku drugiej partii skreczował. Wrócił do
Wrocławia, postanowił odpocząć
i spokojnie przygotować się do
French Open. Trzeba wierzyć, że
zajmujący 18 lokatę w światowym
rankingu Hurkacz zdołał się odbudować we wrocławskim klimacie i w stolicy Francji powalczy
o jak najlepszy wynik.
I na koniec o jeszcze jednym
przedstawicielu naszego regionu.
Lubinianin Łukasz Kubot rozstał
się przed tym sezonem ze swoim
deblowym partnerem Marcelo
Melo, z którym w ostatnich
trzech latach odnieśli wiele sukcesów. Rozwód nie wyszedł na dobre ani Polakowi, ani Brazylijczykowi, więc postanowili powrócić
do starego układu. Czy i tym razem zamieszają w czołówce, okaże się wkrótce.

Legia mistrzem, Śląsk tuż poza podium
Waldemar Niedźwiecki

G

dyby futboliści warszawskiej Legii nie zdobyli tytułu mistrza Polski w sezonie 2020/21, uznać należałoby
to za dużą niespodziankę. Bo to
i budżet zdecydowanie najwyższy,
i kadra – przynajmniej teoretycznie
– najsilniejsza, i doświadczenie
w wygrywaniu krajowego czempionatu – wszak był to już piętnasty
triumf legionistów w krajowych
rozgrywkach. Mimo to ekipa prowadzona od 21 września 2020
przez Czesława Michniewicza (zastąpił zwolnionego Aleksandara
Vukovicia) przez dłuższy czas nie
mogła oderwać się od rywali, prezentując mało efektowną i – co
gorsza – niezbyt efektywną piłkę.
Kiedy jednak inne czołowe zespoły
tzw. ekstraligi dostały zadyszki
(prawdę mówiąc, nie bardzo wiem
po czym), warszawiacy spokojnie
usadowili się na fotelu lidera i na
nim pozostali do końca rozgrywek.

I jak co roku właściciel klubu
(zarazem jego prezes) Dariusz
Mioduski odgraża się, że oto zespół z Łazienkowskiej zechce wedrzeć się do grona możnych europejskiego futbolu. I każdorazowo
można to skwitować stwierdzeniem: obiecanki cacanki. Z piłkarzami, którzy zdobyli mistrzostwo,
można jedynie pomarzyć o nawiązaniu rywalizacji ze średniakami,
co i tak będzie nader trudnym zadaniem. Mioduski zapowiada
wzmocnienia. Już słychać o pozyskaniu izraelskiego obrońcy Joela
Abu Hanny (dotąd Zoria Ługańsk), a także napastnika Mahira
Emreli, który całą „dorosłą” karierę spędził w Quarabagu Agdam.
Rzeczywiście, nazwiska powalają,
przeciwnicy już robią w portki. Jeśli legionistów raczej trudno się
przestraszyć, cóż powiedzieć
o drużynach, które uplasowały się
w tabeli za warszawiakami.
Beniaminek ekstraklasy, a także
zdobywca Pucharu Polski Raków
Częstochowa, zadebiutuje w euro-

pejskich rozgrywkach, a mimo to
niewiele wiadomo o sensownych
przymiarkach kadrowych, mających uchronić drużynę spod Jasnej
Góry od kompromitacji w konfrontacji z zagranicznymi rywalami.
Wręcz przeciwnie, częstochowski
zespół opuści utalentowany obrońca Kamil Piątkowski (od nowego
sezonu Red Bull Salzburg), którego
zastąpić nie będzie łatwo. Podobnie
rzecz się ma z brązowym medalistą
mistrzostw Pogonią Szczecin.
Nic nie słychać o autentycznych wzmocnieniach, natomiast
wiele znanych europejskich marek interesuje się niespełna 18letnim (skończy tyle dopiero
w październiku) ofensywnym pomocnikiem Kacprem Kozłowskim. Wprawdzie włodarze Pogoni zarzekają się, iż nie mają
zamiaru sprzedawać utalentowanego piłkarza, ale to jedynie
kwestia kasy. Jeśli pojawi się na
stole propozycja z gatunku tych
nie do odrzucenia (np. około 10
milionów euro), Kacper zmieni

pracodawcę. A podobno takich
chętnych jest całkiem sporo.
I tak dochodzimy do ekipy nr
4 w zakończonych rozgrywkach
ligowych, czyli wrocławskiego
Śląska. Na skutek określonych
okoliczności ta pozycja również
zapewniła zespołowi prowadzonemu od niedawna przez Jacka
Magierę start w Lidze Konfederacji Europy – to taka trzecia liga
europejskich pucharów (po Lidze
Mistrzów i Lidze Europy). Wśród
części wrocławskich kibiców zapanowała euforia, podobno radują
się też w ratuszu. Bo to miasto jest
właścicielem piłkarskiej spółki,
wydając każdego roku na jej
utrzymanie około 16 milionów
złotych (oﬁcjalnie). Ja bym się tak
z tego niespodziewanego prezentu (bo mający większe szanse na
zajęcie premiowanego miejsca
konkurenci Śląska nieoczekiwanie
dali d…) nie cieszył. Bo nawet
dwie, trzy wygrane ze słabeuszami
prestiżu nie przydadzą, za to przegrana z outsiderem będzie powo-

dem do wstydu. No i czeka miasto
wydatek – jeśli wrocławianie wylosują zespół z miejscowości oddalonej od stolicy Dolnego Śląska
o kilka tysięcy kilometrów, trochę
szmalu w ratuszowej skarbonce
ubędzie. Oby nie zrealizował się
najgorszy ze scenariuszy.
Czwarte miejsce Śląska to powód do umiarkowanej radości, natomiast nie może być takowej
w przypadku KGHM Zagłębia
Lubin. Lubinianie nie zachwycili
już we wcześniejszej fazie rozgrywek, zaś fatalnie zaprezentowali
się w ich końcówce. A wręcz kompromitująca była wysoka (0:4) porażka Zagłębia z jednym z kandydatów do spadku Wisłą Płock. Oj,
coś mi się widzi, że dojdzie w Lubinie do małego trzęsienia ziemi.
Sezon ligowy 2020/21 za
nami. Był podobny do wcześniejszych, dowiódł, że z naszym klubowym futbolem jest – delikatnie
rzecz ujmując – nie najlepiej. I nic
nie zapowiada, by coś miało się
w tej materii szybko zmienić.
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Kawały żydowskie
Grupa Żydów na wycieczce zwiedza Watykan i podziwia jego bogactwo. W pewnym momencie jeden
Żyd mówi o drugiego:
– Oni to potraﬁą robić interesy, a zaczynali od stajenki.
***
– Mosiek, ty możesz mi pożyczyć sto złotych?
– Oczywiście, życzę ci sto złotych!
***
Rywka do Icka:
– Pójdź do sklepu i zobacz, czy rzeźnik ma cielęce
nogi.
Po godzinie Icek wraca i mówi:
– Nie mogłem zobaczyć, bo miał na nogach buty.
***
– Mosze, ubezpieczyłem sklep od pożaru, kradzieży
i gradobicia.
–Aj waj, jak ty to gradobicie zrobisz?!
***
Żyd wrócił z wesela i pytają go, jakie tam było jedzenie:

– Gdyby zupa była tak gorąca, jak wino, a wino tak
stare jak kurczak, a kurczak tak tłusty, jak panna młoda, byłoby to najlepsze jedzenie na świecie.
***
Syn do ojca:
– Ojcze, kocham Adama!
– Bój się Boga, przecież to Żyd!
***
– Panie Rosbaum, czy pan wie, jaka jest różnica pomiędzy moją żoną a pańska?
– Nie wiem.
– A ja wiem!
***
Na przyjęciu u bogatych Żydów:
– Dlaczego wycierasz łyżkę, przecież już zjadłeś
zupę.
– Tak, ale nie chciałem sobie pobrudzić kieszeni.
***
Bandyta do Żyda:
– Widzisz ten pistolet, dawaj pieniądze!
– Ile ja mogę dać za ten stary pistolet?

Poezja Jana Zacharskiego
Jagoda
Bruksela
Na wniosek zatroskanych współobywateli
Chcę parę zdań napisać dzisiaj o Brukseli.
Jej pozycji lidera nie grozi utrata,
Ona się uważa dziś za pępek świata.
Temperatura sporów jest bardzo gorąca,
Bo ona w nasze sprawy bez przerwy się wtrąca,
Ona hierarchię celów bez przerwy ustala,
I pragnie z nas uczynić swojego wasala.
W naszej opozycji ma swych zwolenników,
I niepokornych popiera prawników,
Ona do złych opinii prawo sobie rości,
Twierdzi, że nie przestrzegamy dziś praworządności.
W rezultacie Bruksela bez przerwy się stara,
By Warszawę spotkała odpowiednia kara.
To są dla Warszawy nie najlepsze czasy,
Bruksela grozi brakiem dostępu do kasy.
Na brukselskich salonach radzą eurokraci,
Warszawa może swoje korzyści utracić.
Pełnej dominacji jest zamiar odkryty,

Do tego dziś zmierzają brukselskie elity.
Bruksela Warszawę skarze na infamię,
Bo ona unijne prawa nieustannie łamie.
Jest Warszawa z Brukselą na wojennej stopie,
Lecz to ona jest główną stolicą w Europie.
Bruksela to przy niej mieścina niewielka,
Można by powiedzie, po prostu brukselka,
Zaś brukselska elita odpowiada za to,
Że europejska ﬂaga jest zwyczajną szmatą.
Stanowisko lidera wkrótce będzie nasze,
A Bruksela nie będzie nam już dmuchać w kaszę.
Są europejscy w Warszawie liderzy,
A forsa nam się zwyczajnie należy,
I tylko Warszawa dobrze o tym wie,
Co jest dla Polski dobre, a co dla niej złe.
Bruksela dziś stanęła w obliczu niesławy,
Wara jej od europejskiej stolicy Warszawy.
Niechaj eurokrata w końcu jednak przyzna:
O Polsce decydują Bóg – Honor – Ojczyzna.

Limeryki Jana Stanisława Jeża
O panie, plebanie i wójcie
Pan na Żychlinie gra na pianinie,
Pleban w duecie grywa na ﬂecie,
zaś wójt w Kampinosie
ma wszystkich wciąż w nosie,
gdyż najważniejszy jest
w całej gminie.
O Franku znad Utraty
Gdy tępy Franek znad Utraty
powrócił w progi swojej chaty,
usłyszał w radiu krzyki
więc popadł w stan paniki.
To przemawiały dwie Beaty.

O ciekawskiej Geni
Pytała Genia Franka
spod Tłuszcza,
czy go już jurność opuszcza.
On dumą rozparty,.
rzekł, że to głupie żarty.
Teraz w zaświatach
Genia się puszcza.
O polityku Franku z Milicza
Polityk Franek rodem z Milicza
Sam do szczęściarzy siebie zalicza.
Zrobił wielką karierę,
choć jest zupełnym zerem,
ale ma za to aż dwa oblicza.

Cytaty o kobietach
Jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to możesz z nią zrobić
wszystko.
Brigitte Bardot
Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta – sercu.
Pierwsza jest klejnotem, druga – skarbem.
Napoleon Bonaparte
Kobiety rzadko przekraczają czterdziestkę i mogą wiek
ten zachować w nieskończoność.
Christian Dior
Prawdziwa kobieta nie jest zła ani dobra, jest kobietą – to
wystarcza, a winni są zawsze tylko i jedynie mężczyźni.
Wolter
Kobieta umie dochować tajemnicy. Tajemnicy swojego
wieku.
Gabriela Zapolska

Dla przyjaciół czworonogów

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE |

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE
– niezależna gazeta Dolnego Śląska i Opolszczyzny
Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa
„Prasa – Radio – Telewizja” we Wrocławiu
Redaktor naczelny: Lesław Miller
Zastępcy redaktora naczelnego: Waldemar Niedźwiecki, Grzegorz Wojciechowski,
Wojciech W. Zaborowski
Sekretarz redakcji: Mariusz Żyromski
Pozostali członkowie zespołu redakcyjnego: Zbigniew Flondro, Gerard Kasprzyk (Opolskie),
Adam Kłykow, Łukasz Kłykow, Wojciech Mach,
Waldemar Marzec, Ryszard Mulek (prezes Oddziału
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP), Jan Zacharski
Adres Wydawnictwa i Redakcji: 53-624 Wrocław, ul. Lubińska 6/2, tel. 603-765-856,
e-mail: leslaw.miller@interia.pl
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia w Sosnowcu
www.facebook.com/OdrodzoneSlowo
www.noweslowo.wroclaw.pl

