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stość

kraju i ogran czyć wy ąb. a jednocześnie
zaspokoić rosnące potrzeby
go~arkl w z.akres·e :z.uży
cia drewna. Aby to zadanie roz
wiązać, przechodzimy na nowoczesne metody wykorzystan • surowca drz
najbl!zsze b~dą
ery prefabrykatć
a w szczególn-0śc:
tów drzewnych.
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Umożliwi to na
nie wyrębu. W c

5 lat zr
drzewa 2
natuTa.lnym, a
zwiększymy leslt
proc. dó 27 proc
kraju przez z.ales
Leśnictwo i pr emysł dt'zew- ha nieu:iytków
ny muszą ro wią:z.ać w eiąau 100 mil. drzew
najbliższych lat trudne lecz nieużytkach, wą"
szych

wyrąb

miejscowości

wcza sowyćh i kokl

oraz 1 tlerpnla.
n tam poc111,11: wyjeidżać będzie
K.r nicy 6 godz. 9,21 w dniach
, 31 lipca, 1 I Z sierpnia.
po p. w-wa
Dodatkowy pocląi:
• - Odra Port wyjedzie w dniał'h
lipca i 1 sierpnia z W•WY Gł
godz. 19,ZS. Wyjazd z Odry Por
coda. 21,07 w dniach 30, 31 llpc
1 sierpnia.
ocl111 po p. wychodi&ący z w-w
eh. o 23,15 do Ustki I Kolobrse
zo tanie ,rozbity" na dwa P
cl (oczywl cle w powlęk zonynt
ładzie), I tak o godz. 23,15 (czyli
ten
normalnym czaslel poclą1
tylko na łrasl
dzłe kursował
Dodatko~
-wa - Kolobrze1.
tomla1t, n lipca I 1 sierpnia o
będzie z
wyje:tdźać
dz. Zl,32
worca w-wa Wsch. pocll\11 pos
o Ustki. z Ustki pociąg ten ł11:•
:11e kursował w dniach 31, 31 Up
a I t lerpnla.
Poclu po p. w-wa Gł - Byd
o ze:& - Gdvnla-Hel I z powro,.
em, kursować będzie w dniach 3
1 bp a I 1 sierpnia. Wyjazd te1t
poclj\i;u z w-wy - godz. 19 z m
nutami. Wyjazd :a Helu ok. cod
, 30 l 31 lipca

Z2.

takt. tra
Prz•dlut.ona sostaJe
pocl11 o oll. odehod7.ace11„ z D• "r
ca Odan•kl•i:o o godz. 1~,12 do fta·
39 3
w . Poł'ill: ten w dn1ułl
kur"'"' al na tra. ~
hpca llędde
W·wa-Ilawa-"ldynla. Z Gdyni 4t

W·wy pocll\I t•n 11~
w dniach 31 lipca,
o 1ollz. 15,„.
W dniach 31, 31 1
nla uruchomiony zo1
wy pocll\I osqbowy
Łóda. OdJazd z Łodz
1ods. n.u. pnyJazd
7,U. Z Gdyni poelą,1
dzle w 1edainach wl
przyjazd do Łodzi ol
Prócz tego yv dnlacl
ierpnla hę._ kur1ow
we poci~ paaaterskt
J11cych tra ach:
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- Gdyni-Kraków I»
Krakow - Katowice Odra Port I z powrlli
ce - Gdynia - Kat
tła
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-Gdynla-Wrocła

W łych samych dn
d•one ••tłana także
kewe aa trasie: JeU
Katowice - Jelenia
zczectn - Wrocław

W zwdązku z prz
w:iimoż01
w czas·e
sprz.ed
na len· ern.
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· Dom Wypoczynkowy „Robotnik"

Franzensbad, Bad Ziegenhals O/S.
Sanatorium filr naturgemii.f5e

Lebens- und Heilweise
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- Renesansowa w1eza,
murów obronnych miasta z XVl w.

Głuchołazy

pozostałość

Głuchołazy

- The Tower in Renaissance
Style a Remnant of the old city walls
Une tour style Renaissance,
Głuchołazy l'unique fragment des anciennes murailles
EialllHH B cnIJie Bo3pO}({)lemrn,
fJJyxoJJa3bI pa3BaJJllHbl KperrocTHbIX CTeH .

Fot. Mgr M. Karnicki
Rot. Druk. iw. Wojciecha p. z. p. K. 0066
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Liberty Square
Place de la Liberte
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Mgr M. Karnicki
Druk. ów. Wojciecha p. z. p. K- 0066
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Głuchołazy

- Liberty Square, in the Background Towers of the Parish Church
Place de la Liberte, au fond
Głuchołazy !es tours de l' egl:se paroissiale
fnyxoJia3bl - n.~01uallb CBo60Jlbl, B rny6nHe
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Monumentalna sylwetka obronnego ko§cłoła św. Jana góruje nad
Paczkowem - zwanym śląskim Carcasonne. Miasto otoczone pier·
ścieniem murów, w których znajdo je sit lepiej lub gorzej zachowa·
nych 30 baszt i 3 bramy stanowi jedynł w swoim rodzaju atrakcJt
turystyczną Polski.
(Na str. 8 czytaj reportał - „Z amkl na sprzedał").
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Daleka uboga krewna słynnrt knywej wleł.v w P17le -

chyla wleb w Z11bkowlrarh SI.

po-

Foto· St. Gadomski
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Na dzieriouiO• .tdej i
jest już mniej stłueze

,.ltOen1łul

lblewalsld, ·
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Świdnicka MO wykryła „kolli111 IZllQ"

Nowa tkalnia
na stargch

An4lb:a

krosnach

~owUa

u-

~ocześnić

park mUZYllO!llY w
te4Jtej ze 1wolo~ tnech tkalni.
Nie od razu oczywiście, lecz
atoPftiowo, powoli, tak, :l:eby nie
sak16C1ć toku produkcji. Zaku- 1
pilMlO wti:c część kroelen auv.i-

I

rnatycznych,
przea

wyproduko Nanych I

Dzierłoniowaką

Fabrykę '

:Krolllen 1 prz11tąplono do dzieła. pzij niemal cała tkalnia pracuje. juł na „automatach" - jalt
nazywają

tu .krosna automatycz.·

Jl~

Krosna mechaniczne postanc
wtono 1przedać. Ale zatedWle
tllka :11 nich sprzedano. Zresztą
-~ść nie nadawała się do utytokolo 100 maszyn - wie

·•o

prze7.0aczyć

je

11ozoatsł31c1' t1łe •a.Io ..........

im:•wod•

fll'il•• ,.,._

:u;e powa.tne sumy wwlocon• w•ł •łld to JUi hfł w
lu"11nłtl&łeJ M
'1ft.U.m o411kodow•nło. DOKP roku
(WO)
Wroclaw Wl/1)lac!ls :s rok t•S'I
_
_
_
_
·
WJlfOlhamł
:
stluczki
n~
, l31lko
spł111tusOW11mł okolo I mln :l.
„P111m" dzłertv 1tacJ11 koleJa•
wa tli I>zter~onłowłe (11 ptoc,

„,„t„
„_,,__.,..• .,.

Bielawskich Zakładów
Baweln1ane110 lll\.
Przemysłu
Zalotła

J>ąbrow&ZCZlków

atrat

tóW4'ÓW ta ri411ł ~ ... łQ tołlalf
transporcie koleJowvm 1ł41 tere •'-04 wkłótee
nie tDroclawskiej DOKP wvk4- D~er~ ~

przv

I

Pt•to'-

1-młłłOtłOtD•ł IUMJI).

rZl!C'1/ tDZPJubłl l'l'O
zumłalv nłepok6J ni• tsfłko to

t'eft lfStł

1DOKP, która 1lusztłi1 dopattvwals at4 nsdtttu~. Zec1 r6umłd
ł w l't(O,
Ns st11cjoc'lt; kol•JOłDflcFI. oPJok

koleJ01111 wo!ę111 1łę wfelu f>'Zll
padkoW11ch, uukoJlłC1fch lstw•·

go ~nu osoPJnłk6w. Oni to czci·
sto twMi4 :or1•1łtt01V•1ł• „J>ił·
czkt" kombłnstorów i zlodz!eł
KołeJ0tvt1 Komł!11rł1Jt .MO u

Swidnłc11

lfW4tDUJ4CV 11t1c:
nad kUlcun1J1toms atocjsmł Jcofe10tl11/1tłł, poda7'0tDłl, te 1>'.IV
kO!dlf'lł t'OZłodUft 1cU fDOtlOlłU I
w6dk4 będ!łe obec:nv mtHcJnt.
04 teoo en"' •• cllf«t'łOlłłoul
•JełeJ •tac1ł f>'OCłtll lłłuedlc
..........,, M-1!1!81B'*"M"'I•

Jcc ,..., """'
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-t' f.
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Meri1~ Jamki odbyło si41 w
Kłodzku posiedze:lie działaczy

1·

spQlecznych z . terenu mietli i
powiatu, na którym omówio-

:ne

zostały główne

założenia

.do planu obche>du 1000-leeia
powstania pańsłw3 polskiego.
W :r;ałożeniach przewiduje się
m. In. popularyzację polskości
Ziem Zachodnich I -zabytków
Ziemi Kłodzkiej przei publikacje · .w miejscowej prasie i
„Roczniku Kłodzkim". Wydane
.,.... popularne prospektY i
alblłtllowe wydawnictwo poświct
cońe Ziemi Kłodzkiej. Konserwować sifł b41dzie takie zabytki,
jak XVll-wiec:ma Pl'Piernia .w
Dusznik.ach i most św. J.:ma w
Kłodzku. Ponadto zorganizoVłlnl będzie wystawa obrazuj11~
ca dOrobak 901opodaruy i kulturalny Ziemi Kłod:tkiej oraz
konkurs na reporlai lub wspom
miejscowej
nienia ludnciści
wzgl41dnie przebywaj11cych w
Kłodzlai· w cHsie okupacji
Poloków. Umlełcl Si'ł tel trwa
le. tM>lice opisowe przy oblek.tech o wartości zŚbytkowej
11ub historycznej. Planowane
jer! również założenie Towarzysłwa Budowy Szkół.
1

1

Do przygotowania szczegóło
Włglł planu powol1n1 zosta!"
~~· komisji, w skład

.
k„ ' -..lł->c10łówt-· -d. ll1ł1cze 1
1u miasta i powiatu.
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nowe formy wczasów
w ubległyrn i wczasów chwalili pomyd I 11
Zorganizowa
roku w Lądku Zdroju wcz.t11y brą organizację tego rodzajt
dla uczących się Języków o~ wypoczynku.
W tym roku dyrekcja FWF
cych oraz bryd:tystńw dalf dobre rezultaty, Uczestnicy tych w Lądku Zdroju postanowiła
udany ek.$perykontynuować
ment i zorganlzQwać turnusy
wczasowe dla amatorów fotogram i plutyki. Amatorzy~na
fotografowie będą mieli podczas swl!gc pobytu zapewnioną
opiekę instruktorską, ciemnie,
przybory l sprzęt fotograficzny. Podobnie amatorzy-malarne
będą mogli odtwarzać w swych
zak1'ł
Part dni temu J)ned 11ospod1 pracach piękno uroczego
ka Dolne'° Sląska. Na zakoń
tD• ws' Vnlegoue1 (pow. Luczenie ka:tdego turnusu zostab11ńl motna było vjrie~ dute,
nie zorganizowana wystawa
drukowane a!łue, aapowiadaprac wczasowiczów l najbar/ące, te w te}te oospodde wyt obrazy
„Trzo1ol1k.1 dziej udane zdjęcia
stąpią ooldnnle:
z~taną zakupione przez FWP,
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Zo/14, znana 10H1t1ca 1 balelu
Pamela (tańce wtoler1kle, hta;
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Wanda
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batyczne)„,
znana 1ol11tka Polaklego Ra
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110 Teatru Surena. Tak, tak.„
dzll nawet najwięksi artyści
niosą w lud „Wielką Sztukę''.„
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WLądku Zdroj
·nowe formy
w ubległyrn
Zorganizowa
roku w Lądku Zdroju wcz.tsy
dla uczących się Języków obcych oraz bryd:!:ystńw da~ dobre rezultaty. Uczestnicy tych

,,Znakomici."

,statyści wgjażu:ą
po Dolnym Sląsku
goapod'ł
W• wsi Vnlegouei (pow. Lu-

Part dni temu 11rim

bań) motna b11lo ujrzel! duże,
drukowane afisze, zapowladaJące, że w tejże go1podzle w111tąplq

goiclnnle:

„Trzoaal1k.1

Zo/14, znana 101łatlca z baletu
Pamela (tańce tDt0ler1kfe, lab;
, .~ttlcr:ne) ..,
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wczasów chwalili pomysł I d
br~ organizację tego rodzaj!
wypoczynklL
W tym roku dyrek<.'ja FWF
w Lądku Zdroju postanowiła
udany eksperykontynuować
ment i zorganizować turnusy
wczasowe dla Rmatorów foti>grafli i plastyki. Amatorzyfotografowie będą mieli podczas swego pobytu zapewnioną
opiekę instruktorski\, ciemnie,
przybory l sprzęt fotograficzny. Podobnie amatorzy-malarze
będą mogli odtwarzać w 1wych
pracach piękno uroczego zak,tka Dolneao Sląska. Na zakoń
czenie ka:!:dego turnusu zostanie zorganizowana wystawa
prac wczasowiczów I najbardziej udane zdjęcia J obrazy
z~taną zakupione przez FWP,
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,Trzecia perła - bez oprawy
WA Io na
Z AKRA
tarówno „ojcowie" Dusznik

Zarówno Miejska Rada Naro- łomlasł w uzdrowisku łallnero uiywalno,el toru saneczkowedowa jak i dyrekcja uzdrowiska lokalu rozrywkowero, bo obec- go, o budowle niezbędnego dla
jak i gospodarze uzdrowiska sę uważaję, że w takim sianie, w nej „Bajki" za &ero rodzaju o- tej miejscowości basenu kąpie
udowoleni, że w tym roku tyl- jakim obecnie znajdują się Du- !;rodek uwaiać nie mo:tna. Bu- !owego. Nie są to wygórowane
k/:J Polanica i Kudowa - a nie szniki nie można jeszcze przyj- fet w t:vm lokalu prowad7.ony żądania bo warto przypomnieć.
~ni będę podejmować zagra- mowoć cudzoziemców. Nie c.ho- jest poniżej krytyki. A prze- że Duszniki przed woJnl\ były
nicznych kuracjuszy. Każdy, kto dzi tu 0 stworzenie im jakichś cież kuracjusz chciałby spędzie! ofrodkiem sportów zimowych
nie orientuje się w sytuacji Du- cieplarnianych warunków, ale 0 wolny po zabiegach czas przy dla całych Niemiec.
Miejska Rada Narodowa jesl
sznik mógłby poczytać to sta- zapewnienie minimum wygody do!Jrcj kawie, smacznym ciastpełna optymizmu i 5podziewa
nowisko co najmniej za pomył nieodłęcznej dla kurorlu 0 ku, dobrej muzyce.
kę. Bo przecież z przyjęc:em zagranicznej renomie.
Pilną potrzebą Dusznik jest się, że w ciągu dwóch, łr:ech
cudzoziemców wzrasta znaczenajpilniejszych uruchomienie drufiego hotelu. lał przyn.?1jmniej le najpilniejz
Jedna
nie uzdrowiska, rosnę obroty, spraw to odbudowa centralnej Stosunkowo małym nak!adem sze potrzeby zostaną zaspokoożywienie pljalnl. Od lat już kierownfotwo można by otworzyć drugi ho- jone. Od dwóch bowiem lat,
n&slępuje szybsze
k'_!:turalne miasteczka. A jednak uzdrowiska wstawia do swych tel w „Strzesze l'OWl!tańe,9w« a zwł„·szcza od ostatnich wytc:kie właśnie, a nie inne sta- planów Inwestycyjnych te ro- zarządzanej przez FWI'- I prJl- borów do r.:id narodowych wienowisko zajęły oficjalne czyn- boty, cd lat CZ skreśla te: po- wie niewykorzystanej prze7 tę la w Dusznikech zm i eniło się
współpraca
nil<1 Dusznik. Dlaczego?
wspominamy na lepsze. Scisła
zycję. To prawda, :te koszt jest inr.tytucję. Nie
wysoki - 5 mln zł, ale urut'ho- Już o doprowadzeniu do stanu dyrekcji uzdrowiska z radą nar~ową przynosi cora~ lepsze
mienie tego obiektu dla uzdrowyniki. Si!>mymi jednek dobrywiska jest niezbędne. Oprócz
mi chę:iami wiele się nie zdziahowiem i;a1J1ej pijalni ma się
la. Niei.będna jest tu pomoc łit" mieścić kawiarnia na 25.0 o- Ko1nt1ro•1·1u1·ą
hansowoJ zarówno Ministerstwa
sób, sala teatralna na 400 osób.
Zdrowia, Centralnego Zarządu
czytelnia, ekspozytura „Orbisu"
U%drowisk jak i gospocforza 1 1
1 łd
s~llep spożywczy, galanteryjny
CZOSCIWojewódz~i~j .Rady Ni!>r.odowej,
Itp. Otwarcie . tych ostatnich
eby Duszniki Jako trzecia perła
placówek han,dlmvych · we:i,Ie
KOLICA Jaśkowic, pow. roionu kłodzkiego mogły tnów
11ie jest luksusem zważywszy,
legnicki, posiada znaczne 1 wabić kurocjuszy z całej EurO':t~ w uzdrowisku położonym około 2 km od mia~ta jest tył- obszary gliny, która przed woj py„.
(Aga)
ko jeden sklep spożywczy, nie ną była używana do produkcji
pierwszorzędnej jama zaś perfumerii, sklepu pa- cegły odzieżowego kości.
smanteryjncgo,
Cegelnia w Jaśkowicach uItp.
DaleJ - stan dróg nie tylho legła w czesie wojny zniszczew mieście ale w samym uzdro- niu. W zeszłym roku zaczęła
wl~ku Jest rabiny. Blisko 40 ją odbudowywać Spółdzielnie
tys. m.b. jezdni I chodników Pracy Produkcji Prefabrykaw~· maga naprawy nic mó\\ląc łów, mająca swę siedzibę we
ju:I: o budowle nowych arterii Wrocławiu .
Plan produkcji na rok bież.
ułatwienia
dla
koniecznych
dojść I komunikacji z miastem. przewiduje wykonanie dwóch
Część domów z zewnątrz Już mln. cegieł. Mimo Io produkodnowlono, ale pozostało Jesz- cja dotychczas w ogóle nie
cze bardzo dużo starych odra- została rozpoczęt!', a co gorpanych kamieniczek straszących szą do zakończenia odbudowy je 1 jeszcz.., daleko, choć
swym wyglądem przybyszów.
Ale nawet dobrze utrzymane wydano już 1700 tys. zł.
Jaśkowicach
Ceg'elnia w
pokoje, fachowa obsługa lekarska czy naweł uporządkowane jest go pcdarce pow. legn1calejkl spacerowe nit'! zawsze kiego bard:.J potrzebna. Poz11.•czony kolejny
Aby
wystarezą kuracjuszom.
ni• z<>zapoblee nud:zle trzeba Im *two- termin uru bomienia
rz:r6 warunki pdzlweJ rozryw- siar dotrz many, w eibe pok!. s, tu np. korty tenisowe, wiałowe 7.ll(nierza14 prz:ekazeć
alf' od lał n u:tywane I mocno cegielni41 komu innemu.
(em)
,tał zdewastowane. Nie ma na- 1
parodię:
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GAZETA ROBOTNICZA

łlto

odpowie za szkody

wyrządzone mieszkańcom
miasto I przyczyni sit do jego rozwoju. Mieszkańców przyz Prezydium MRN w dzielonych dornów przekwatewarło
Radkowie umowę, na mxy rowano do mieszkań zastęp
której miało odbudować kil- czych I robota, prowadz;,n3
RemontowoZakłady
1 kanaście domów w łr6dmie- przez
Wałbrzrhu,
w
ściu Radkowa z przeznacze- Budowlane
niem Ich na mieszkania dla l'Wlzyla pełną parę.
Niestety ograniczyła się ona
górników pobliskiej kopalni
do rozbiórki wnętrz
Słupiec. Gospodarze Radkowa jedynie
przydzielili domy do j dornów i wywozu materiałów,
chętnie
odbudowy, licząc że ożywi to uzyskiwanych z tej rozbiórki
Zjednoczeni'!
Dolnośląskie
zaWęglowego
Przemysłu

!

Radkowa
Natomiast prace remontowe,
wykonywane w zaledwie trzecłl
domach, prowadzone były tak
niedbale, że komisja nadzoru
budowlanego orzekła, I! remontowane • domy nigdy nie
do zanadawały
będą się
mieszkania 1 poleciła przerwanie prac. A ten sławetny remont kosztował już ponad
półtora miliona zł.
Nastąpiły teraz bardzo dziwne rzeczy. Przedsiębiorstw'.>
remontowe, po wyczerpaniu
możliwości uzyskiwania matez przydzielonych ił.,_
rialćw
mów, zażądało przydziału dalszych, a gdy spotkało sit z odstwierdzUo, Iż razymowlł gnuje z dalszych prac.
Wyniki tej całej sprawy są
dla mieszkańców Radkowa
bardzo niekorzystne. Zostali
oni pozbawieni kilkunastu domów, częściowo zamieszkałych
I nadających się do odbudowy.
miasteczka
z
Wywieziono
nieomal wszystkie materiały
budowlane, które uzyskano
z rozbiórki. Pozostawiono im
wyszabrowane mury I trzy
niby to odremontowane kosztem półtora miliona złotych,
a nie nadające się absolutnie
do dalszego remontu domy.
Chyba ktoś za zniszczen!e
substancji majątkowej Radkowa i wybitne marnotrawstwo
powispołecznych pieniędzy
nien odpowiadać. Mamy wrażenie,

że

wyświetleniem t'j
zająć wła

sprawy winny się
dze prokuratorskie.

Zdrojowy
Bar Mleczny
w Cieplicp-'pra~u'-i
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Jeszcze raz o Jedlinie
którą

ła1wo dostępne i likwidację istnieje ityłko jedna nazaiitykul Edwa1J1da O~óbki łaitwe do 'e:ooigainizowania zabiegi wa - dewaSJtaoja.
Morawskiego, dyrektora. naczelnego lecznicze, jak kąpiele igliwiowe, gaCala ta .zbotinai działa.tność odCentralnego Zarządu Uzdrowisk: zowe, czterokomorówil<l itp. Mogła
bywała się .pod patrona1em CZU,
W artylmle tym aUltor 1pomsza m. tu powstać piękna baza. lecznictwa bo prrzecież w owych czasach na
in. problem uzidrowisk nieczynny:h chorób zawodowych.
·pewno na samowolę nikt by s.obie
i 'Wl.5ikazuue, iże niektóre uzdrowiska·
Zarmia•s t za1jąć się ra.towaniem Je- w ta1kim wypadku nie pozwom. A
powinny znaleźć się ipod zairządem dliny - zadecydowano o jej likwi- dziś CZU chciałby
nalj)rawić krzyw·
terenowych r.ad narodowych. Ta- dacji. Co się stało - nie odstanie c!ę wyrządzoną Jedlilllie w
•sipokim właśnie uzodrowislciem jest m. się dz•iś. Nie w tym jednak rzec·~ sób, że zaleca miejscowejltenradzie
in. 'Z><laITTiem ·a1U'1ora Jed1ina Zdrój. co się stało, a j aik się stado...
na.rodowej Ull'luchomienie uzdrowisNie mai wą~•iJHwości, tie nie poka.
Jed1'iona1 u ~resu swych uzdrowisPrzeipraszam - a gdzie boj'lery,
dobona jedna1kowo traktować ,problemy i bolącziki uzdrowisik o ska- kowych dni była pod patronatem gdzie kotły, gdzie wan.ny, 1gdzie
li europejskiej czy ogólnokrajowej Szcza.wna Zidroju. Uzdrowisko w annatma, meble, bielizna, urząi UZ'drowisk taddch j.ak Horyniec, SzczafWnie pmeprowadzało !ikwi- c!zenia? .Przeminęło •Z wiafrem?
Uruchomić j ·prowadzić uz,drowisOpolno czy Jedlina. Słuszine jest dację uzdrowiska. w Jedlinie. Jak
tnudna sprawa., ale u.mchoteż 1wiendzeinfo, iże •Centralny Za- ło się odbywało ła[wo sobie wyo· ko ogilądając dziś 'bezmiar mić tak 1ZJdewastowane to dla rndy
rzą·d Uzdrow:isk kierow.ać 'j)O'Winiiein brazić
nie dyisponującej dopracą iplacówek maijących ogólno- rniszczeń jalkioh się tu dopuszcza- narodowej
kraijowe mamenie, a uzidrowisJrn no. Dz'iś fW Jedlfaie nie ma do- świa·dczeniern, fachowcami i kapimałe, pc.si.ada1ące tyilko lokalny za- sł0W1nie nic - nawet rury wodocią- talami sprawa w,prosit beznadziejkres działania1 powil!lny znaleźć się gowe wyirywooo ze ścian na siłę,/ na. Ale wydaije się, że dla CZUJ
w administracji iteirenowych irad llla graITTdę. Nai tak .przeprowadzoną - ipotenttata~ który dysponuje łudź·
namdowych lub teiti być 'Prowadzone •p.rzez S!Póidzielnie n'P. leka11zy.
Ta.ki właśnie - z.godnie rz tez.ami
ędąc w Sokołowsku w sło i najmniejs.zego wprost zainteresodyr. Osóbild Mora:ws.kiego poneczne popołudnie można na- wania .z e strony zwierzchnich
wjlllien być fos Jedliny Zdroju.

s:ę

mi i środkami rzecz nie byłaby
taka trudnai.
Co roZillmiemy przez te słowa?
Nie - wcaJe nie myślimy o cięż
kich miliOillach. Alle w każdym
uz1drowisku znajdą się jaikieś drob·
ne rezerwy. Tu wa111111a, tam kurek,
tu fotel, fam ręcznik, jakieś stare
urządzenia, aparaty, inhalatory czy
inne cuda, którvm może trzeba
zrobić nawet lekl<l remont, kłórc
są być może lnie !talkie rpit'kne i nie
taikie nowoczesne :iak .tego tiądai
Krynica, ale wystarczające dla
biednej Jedliny rozpoczyina~ącej się
dorabiać po raz drugi w ciągu
IOO~letniej kariery. O fachowcach
.to już w ogóle nie ma co mówie.
CZiU d}"sponuje 111imi i •są. Przecież
byli gidy trzelbai było rozmontowywać JedHnę - powinni zna.Jeźć się
teraiz również. To byłoby sprawiedliwe.
MARIAN STEMAR
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Kronikarskie zapiski
1

Kuźnice

skrzywdzono

W „życiu Gosipodarczym" illka- winy, o rorzne

zał

I

wiadomo mala od dymów i kurzu
Wałbrzycha, oo.razem jednak leży
widokiem władz
sanalarium
zamierza daleko ad \irddel izoopatrzenia.
Zigadzając isię z tym stanowis- zalesionych pagórków, na których także urząd2'ić duży taras i salę
Wałbrzych, który sam odczuwa pokiem dyrektora CZU nie moŻJna tle odbtja się świeżością >kilkanaś taneczną.
u:ażne .trudności
w zoopatrzeniu
jedn11ik 111ie wysunąć ipewnych iza- cie wyremo.n;fowanych budynków
Tyle o sprawach, które wywołu- własnego rynku w świeże owoce i
strzeżeń oo do meirytorycmej stro- miesmalnych i pawilonów sanatowarzywa, któremu grozi poważny
ny całego zagadnienia Jedliny.
ryjnych. Z głośnJków rozlega się
kryzys jeś/.i chodzi o przetwórstwo
melodia jakiegoś rodzDniego, albo W Sokołowsku
mięsne mQż,e być dla Sokołowska
Jedlina straciła swoje wody 1łecz najczęściej francuskiego przeboju,
nawet
i w takiej sytuacji miastem
nkze i ' wymagadoby ogromnych W8Zędzie widać wiele wesołych, poprawie że -stołecznym.
kosztów, .ryzykownych •pirac - ipo- godnych twarzy. Można rówµież
W fJOblirżu Sokołowska nie ma
szulk•iwa111ie <Za utraconymi źródła przyjemnie s.pęd2ić czas w otwartej
żadnego PGR, okoliczni rolnicy sami. Na teTI temat me war1to 1diziś niedawno i estetycznie urządzonej
mi konsumują to, co zbierają ze
tracić zibyt wielu słów, natomiast kawiarence, mieszczącej się w skaswych pól warzywniczych czy satrzebai Sltwierdzit, iże IJ1rata war- aangm kiedgś na... rozbiórkę paJWidaw, a na dodatek w SanaJorium
tościow}'clt wód lecmil:zycli •t>O· umil' .• :JrUtllltlJGld" Tld zo dAdOJ
"%l1llltaJ/f Kę r6~~ 1Jieuczciwi
wodowała spadek Jedliny w can· waruam: urząarzono iakze łloiisko tto
praooumicy. W1Nawdzie te ostatnie
dz.e uzdrowisk do rzędu miejsoo- siatków'ki.
wypadki to już 'i/7JW. łrudności su·Wości o iznaic;leniiu wyłącznie loKrąg urządzeń, które mają uprzybiektywne, łatwiejsze ulawałob.11
bl111ym.
jemniać życie mieszkańcom tego
się do pokonania ale i tu f"ęce
Zanim wartości lecznicze uz.dro- prawie zamkniętego 06iedla, chokierownictwa są niejednokrotnie
ciaż ipowoli, rozszerza się coraz
wislka zostały zadcwestionowane, Jezwiqzane. Zwolp,ić nieodpowieddlina· była jednak czyinnym uzdro· bardziej. W S<JJ//XJJtorium twierdzą,
nich pracowników? Owszem mo~na,
że bynajmniej plany kierownictwa
wisikiem. Byi!a ł1im 1parę 1a.t po
tyt/w kogo znaleźć na ich miejsce?
WOJlllle. Czyl!lllym, to znaczy wy- nie końw:ą się na kawiarence. ZaW Sokołowsku płace są bardzo
mierzenia
są o wiele blil'dziej br;posaronym
w najniezbędniejsze
skromne,
chętnych zatem brak Do-'
gate.
W
tej
chwili
odbywa
się
cał
urządzenia, spl"zęt, .personel. Były
piero
ostatnio
udało się dyrekcji
kowita
przebudowa
dotychczas
niewlęc ł az~enki, naitirysiki, !komory, bystworzyć małą grupkę ewentualła kompletna sieć wodociągów, zbyt przyjemnego domu lwltury na
nych rezerw spośród przybyłych do
grzejniików, licrąnów, ścieków, były kino-l/eatr. Buduje się w nim muszSokołowska reemtgranJów.
kalbiny, szat1111~. meble, r~czniki, szlę koncertową, wznosi balkon,
pomieszczenie na bibliotekę i radioA co z zaopatrzemem? Może japrześciera1dla, kanllfPy, fotele slowem wszysltko co jest 111iezbędne, węzeł. Do w.spólpracy przy urzą ją na twarzach mieszkańców So- kieś wyjście ~nalazłoby się jednak
zadowolenia. po dojściu do porozumienia między
by uzdrowisko mogło •prowadzić dzaniu wn~rz zaproszono grupę kołowska uśmiech
pla&tyków war8zawskich. Ponad to Niestety ilWWei to wszystko nie jest takimi plac•ówkOJTT1i jak „ Warzywa
zakłlłfd przyrodoleczniczy i pll!Wiło
w pawilonie „Grunwald", z którym w stanie roz.pęckić gromadzących 1 Owoce", MHM i Wydział Handlu
ny sana'ioryljne.
nie mało je.sit kłopotów zarówno się nadal nad Sokołowskiem czar- Prezydtum PRN?
Decyizja o likwidacji uzidrowiska ze względu na brak funduszy jak r.ych chmur. Sanatorium leży jak
!KA
w Jedlinie - być może dykitowana
prawdę cieszyć się

Więcej słońca

ale
chmury nadal
nie ustępują

ówczesnymi twardymi WZ'głędaml ooooaoaoaoaaaaaoCJaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaoaaooaaaaaa~aaaaaaaaaaoaaaaa
gos'Podarczymi - iz ipe11Spekitywy
czaisu UZl!lana musi zostać za niesłusZl!lą. Jedliin!e wyrządzono wielką 1krzywdę. Mogło tiu iisttn!eć i
dziafać sdwiteczlie uzdrowisko nie
posiadające własnych wód leczni·
czych, ale opaiite o wspaniały klimat, o sprowadzooe sole .i boro·

Oszcz~dzaj

w

Osiedle oddalone od Wał
brzycha o 6 km. Położone na
wzgórzu wrznoszqcym się 560 m
n.p.m. Pierwsze wzmianki historyczne o Kuźnicach noszą daty
z XVI wieku. Była to wtedy
jes~cze mała, niczym się nie
wgróŻllliajqca wioska.
W roku
1787 liczy sobie zaledwie 200

mieszkańców.

Ludność KuźnD&

z tego okresu
przede wszystkim
rol'llJWtwem, trochę tkactwem
oraz N10jdowała zatrudnienie w
okollcZ11.ych lasach przy wyrę
bie drzewa.
Najwdżniejs.zą dla Kuźnic datą jest chyba rok 1854. W po·
bliskim S.tarym Lesieńcu powstaje kopalnia węgla kamiennego, co rewolucjonizuje wprost
ro;,wój osiedla, które gwałtow
nie przekształca się w miejscr;wość ty'{JOwo górniczą. W 1881)
roku ludność osiedla wzrasta do
cyfry 1.684 osób, z których blisko 80 proc. utrzymuje się z
procy .w górnic.twie. W dalszych
l<Jtach następuje szyfJszy rozwó.j osiedla. W 1877 roku zostaje zbudowana linia kolejowa
Wałbrzych Jelenia G6ra, co
~warza dodatkowe
możliwośr;i
ro0Wojowe. Nieco później bowiem powstaje odgałęzienie tej
linii do Mieroszowa, dzięki c.zemu Kuźn.ice sta;ą się stacją
zajmowała się

węzłową.

Dalsze losy osiedla są bardzo
charakterystyczrie.
Zajmując
bardzo małą powier2chnię, na
której wyrasta coraz więcej domów mieszka!,nych, mieszkańcy
Kui.nic rezygnują zupełnie z
rolnictwa. Wzamian za to powstaje •wiele ogródków działko
wych będących w posiadaniu
górników. Otoczone wzgórzami
Kuźnice zaczynają się wprost
dusić, nie może powstać żadna
inna gałęź przemysłu.
Mimo bazowania jedynie na
górniotwie lic2ba mies2ikańców
wzrasła w roku 1942 do prawie
6

!usięcy.
Kuźnice są całkowicie

zelekiryf#rowane oraz podłączone do
sieci wodociągowej i kanalizacyj
nej. Niestety większa część domów mieszkalnych wymaga
szybkiego remontu oo powocklje
dodatkowe trudności lokalowe.
Pewna ilość budynków została
nawet· przeznaczona do rozbiórki.
Lud'1WŚĆ Kuźnk przybyła· na
te tereny przede wszystkim z
Francji (górnicy). Resztę miesz
kańców stanowią reemig;anci
ze Związku Radzieckiego oraz
przybysze z t;,w. Polski cen·
tralnej. O procesie postępującej
iJflltegracji spolecmej świadcz11
do pewnego stopnia ,wzrastająca ilość małżeństw zawieranych
przez kuźniczan i kuźniczanki.
llość małżeństw na terenie osiedla •Wyncsiła w roku 1945 15, w 1946 - 29, W 1947 - 77,

Swidnickie
w 1948 - 93, w 1949 - 63,
w 1950 - 75 i dalej utrzymuje
się ria tym samym poziomie. Podołmym dowodem
stabilizacji
życia w osiedlu jest zmniejszenie się ruchu wędrówkowego

ludności.

(/)
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Książka zażaleń
,,Trybuny

11

Otrizymallśmy od p. Waclawa Kairruerczaka z Głuszycy, długi list, w
którym opisuje nam dość dziwną i
zarazem przykrą historię.
Otót, 28 czerwca ob. Kowalski za·
trudniony w Głuszyckich Zakładach
Przemysłu

Bawełnianego

uległ

wy-

padkowi. Po udzieleniu pierwszej po·
m cy przez lekairza zakładowego, otnymał skierowanie do specjalisty
- okulisty rw Wdbrzychu, w Szpital.u iPJ'IZY ul. Czerwonego Krzyża.
Szofer (był al.im właŚlllie ,p . Kd·
m'erczak) zawiózł go satllltarką d:>
Szpitala nr 2.
I tet'llz zaczyna się kołowrot: od·
syla:nie chorego od Ntaasza do Kal·
fas.za. Pielęgnlairlca z ipokoju nr iO
kazała zarwieść ob. Kowalskiego na
Kolejową,, ponieważ oddział okullstyicmy Jest pnzepełnlony. Na Kole·
jowej O<Jipowiedz'ell m l, że lekarz
- okullsta przyjmuje tylko do godz.
Il
kazał! się zgłosić do Pogotowia
Rat uinlro<wego przy ul. Chrobrego. W
Pogotowiu bardzo 1Wspólczult choremu, lecz /POlllOCY in.ie mogli mu ud7.lielić. gdyż to musi być tylko le·
kam - okulista. a on znajduje sii:
w sa:J»talu nr 2 na Uli. Czerwooego
~zyża.

P. Kaźmierczak zawiózł tam chore·
go I wów go llllie JM"Zyjęto.
Dopiero
Interwencja
kierownika
Wydziału Zdrowia Powiatowej Rady
Narodowej pomogła. Chorego umieszczono w Szp"talu nr 2 na od·
dziale olwlistycznym.
My na.tomtast 11>roslmy Wydział
Zdrowia MRN .w Wałbrzychu o eba·
danie , prawy I ukaranie wilnnych.
Taki fald ~órzyć się nie może.
„Lubię, gdy dzieci ładnie piszq,
ale nie lubię, gdy one piszą na murach domów.
Nie wiem jak wyglądają wszystkie
ulice Wałbrzycha, lecz chodząc ul
22 Lipca widzę, że wiele domów jest
ładnie I estetycznie odnowionych.
Lecz co z tego, kiedy szpecą je dzieclęce bazgroły w rodzaju „Maryha
jest g lópja". Czy nie można by le·
mu zapobiec?
S tarsi niejednokrotnie przyglądają
się „takim zabawom", powinni więc
dzieciom zwrócić uwagę, że wypisywanie różnych głupstw na murach
szpeci nasze miasto".
JOZEF KASPRZAK
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Prysznicow
W Holandi!

ukazać

sle mają w

REWIZOR

na~bliższym czasie płyty z nagr8Allla-

~ótce po uzyskaniu

m! dwóch piosenek w lnterpretacJI
najlepszego plłka.rza drużyny narod()-

wej, Abe Lenstra. Talent tego tenora odkryty izostal w chwlili, kiedy
po Jednym z meczów mledzyna.rodowych Ś<piewal, rb"orąc prysz.nlc.
NA STOS
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yuumaczema.
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'ił że większo.5ć oo-

p

hach dopuszc~a
.u... fak si· ·- <::r

'7

h

Brytanii zniesiono o-

.

gen. de Gaulle zateleig
swego prrzyjaclela, profE
Ca.P'ltanta, )Q\óry przeby
w Tokio. De Gaulle za>;11
piitanta, że Jego rada by
moona wobec konlecznoo
walllla nowej konstytucji.
pMant odpowtied.z:!al, że n
stety przybyć, gdyż zol
do uczestnlozenia 'w chru
perta w pracach nad re'ol
tucJI Japońskiej. __ ... __

gfoJskioh, całkowicie" wymarłej i gzdsiaj już
nianej. Nie ~i„... „~n~iwca .am lllie •ozumlerr
.
arcrut„ 1•

'
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Miejski las
też

wymaga

opieki
znajdujący się .na
L AS
nie mlasła .~illtlłiil~~

dostarcza miasfu
d~cwna. W zsmian wymaga opieki M'.ejskiego Przedsiębior
stwa Gospodarki Komunalnej,
k16rej zreszł'l nie posk4piono
w tym roku prowtadząc wiele
prac rr.ających na elu odnowienie i pie!ęgr.ację lasu. . ,
Zało~ono np. 4,S ara szkołk1.
Zasadzonych łal'l'I zosł11ło S tys.
i wysianych oświerków
koło 5 kg żołędzi. Oczyszczono z traw, chw11st6w i rozrastających się krzaków 1,85 h11
szekiolełnich ssdzonek jodły. lei pielęgnacilł Stare 'kamieniczki z podcle·
Rozpoczęło
miodników o powierzchni o- niaml prz11 ul. Lulwwej w Nokoło 1,S ha. usuwsjęc gałęzi<
-..1.:ej Rudzie.
i drzewl;a usc.~n.ięte lub wad!i

I

'

rOZWIJllJące.

,...._........___

·-'--.J..!l'•~...:...J.a

l

11-ł"
Biuro 01łone6, el Plova 1Ur11 ... Ili,

cerer'IW) '1·11, 4llal r.r ... • "'"

nłaltJI

aoc:u

U IC.

n·U.

WJcllWH• Wroeraw1•te WJdawalrtwo PruoW9 ••W 11Pra11-,
1Jrullrała1 Z&łłl4' Urale &IW 11Pr111'\ Piotra Ili.arat l/tt

Miejski las
też

wymaga

opieki

L AS
nie miasta

znajdujący

doslarcza
d~cwna.

mias··~ul4liil•'#ł~i7i'

W zamian wymaga o-

pieki ł·1\:ejskiego Przedsiębiorslwa Gospodarki Komunalnej,
której zresztą nie poskępiono
w tym roku prow dząc wiele
prac mających na elu odnowienie i pie!ęgr.ację lasu.
Założono np. 4,5 ara szkółki.
Zasadzonych lal'T" zost1tło 5 tys.
i wysianych oświerków
koło S kg żołędzi. Oczyszczo1 no z traw, chwastów i rozra~tających się kmików 1,85 ha
sze5cioletnich s5dzonek jodły. te;i: pielęgnację
Rozpoczęto
młodników o powierzchni o- Stare Tcamf.eniczki z podcie·
kolo 1,5 ha. usuw5jac gałęzh niami prz~ ul. Lulwwej w Noi drzewl;a uschnięte lub wad!i ·.vej Rudzie,
wie się rozwijające.
W walce ze ukodnikemi la· n m. 2, ou. „v...,,.Fill· ~O'Jf.4'1
14i~ .
· ·
su miasto zatroszczyło s'q o
_„_?'
r.aturalnych. N sprzymierzeńców
jedno1~·'
do.nek
ZA.MIENI!;
t
·
•
5prciw1ono w Y~ ny, 2 pokoje, kuchnia, dzielni:.
o r;i I 1 k.1.
celu 1 oczrszc"tono skrzynki Wrocław - Za.krzów, ul. Łuc
lr:gowe. Przygotowano też 12 ków 1 - n.a 2 pokoje, aloo
dr!ew pułapkowych pr.:e:iw ty pokój i przedpokój s ku
nUt. we Wrocławiu,
kornikowi.
W c•tatnim roku mi<?sto uzy - - - - - - - - - - - sk!!lo z lasu 35 m. sze~ć. drew• ZAMIEND!l mieszkanie s
na grubego i 30 m. sześć. drob pokoje komfort na Sępol?\ił
na więJr.&ze l\io domek - jedn
nicy.

.„

dzln!lY we Wrocła"Niu.

Of

Biuro Ogłoszeń, wroctaw, P
ra Skarll JO, pod nr 1łł2,
ZAMIENI!; pokój z kUchni
zienka, ogród z dnew.ami
claw - Stabłowice - na m
kanie w śródmieściu. Ofe
Biuro Ogłollzeń, Wrocław,
ra SkMr.l JO, pód nr 7łł3.

„

ZAMIENIJI; komfortowe mle
nte, a duł.li pokoje z kuch
nytii w iródmielicl.u Wrocl
- na I małe wr.ględnle 2
pokoJ-e z kuchnią w dziel
Krzyki, najchętniej okolice
B
ey Krzyckiej. Oferty:
ogłoszeń, Wrocław, Piotra
1449,
nr
pod
ai IO,
DWIE studentki pracujące 1ltJI
pokoju sublokator~
go. Oferty: Biuro Ogloszeń. • • • • 1tPrata"1
cl~w, Pl.ot.r• Skal'&i 20, .no1n lkll'lł I/ft

szukulą

