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To nie jest tak, że
urodziłam się w czepku.
W życiu miewałam różne
sytuacje

str. 9

Drzewka jak Oscar y

W A Ł B R Z Y C H | BOGUSZÓW-GORCE | CZARNY BÓR | G Ł U S Z Y C A | J E D L I N A - Z D R Ó J | MIEROSZÓW |STARE BOGACZOWICE | S Z C Z A W N O - Z D R Ó J |WALIM

Nie pozwól, by wirus Zakazany romans
ich załatwił
str. 10 w Książu
str. 12-13
Koronawirus
– raport tygodnia

REKLAMA

Nie widać rabusiów
i bandytów
str. 7

str. 5

2

FAKTY

WIESZ CO | NR 15/14.04.2020 r.

Czy wiesz, że…
1966 roku, były tu biura
Powiatowego Archiwum
Państwowego, a w latach
1968-2004 izba wytrzeźwień. Od 2004 roku działa
w nim Integracyjny Dom dla
Bezdomnych.
Piotr Frąszczak

Czytaj str. 10

Czytajcie nas w sieci
Kolejny tydzień zachęcamy was do odwiedzin strony www.wieszco.pl. Od
trzech numerów możecie nas czytać i przeglądać tylko w tym miejscu.
Ma to związek z pandemią koronawirusa i kolejnymi zakazami wprowadzonymi przez rząd.
Jesteśmy odpowiedzialni i nie
zamierzamy was narażać, zresztą po waszych mailach wiemy
i cieszymy się, że rozumiecie
sytuację. Cały czas też promujemy akcję #zostańwdomu,
bo to bardzo ważne, aby ograniczyć aktywność na zewnątrz.

Oglądacie trzeci numer
tygodnika WieszCo, którego
nie znajdziecie w punktach
kolportażu (kioskach, sklepach, firmach, targowiskach)
ani nie otrzymacie na ulicy
od kolporterów (tak już było
od jakiegoś czasu). Przypo-

minamy, że kolejne zasady
bezpieczeństwa wprowadzane przez rząd nie zabraniają
wprawdzie drukowania gazety, ale my postanowiliśmy na
razie nie wydawać naszego
tygodnika w formie papierowej.

Już nie możemy doczekać
się, kiedy ponownie będziecie
mogli zasiąść wygodnie w
fotelu, rozłożyć WieszCo, poczuć zapach farby drukarskiej
i usłyszeć szelest przewracanych stron. Mamy nadzieję,
że już niebawem. Tymczasem

bez przeszkód możecie sięgać
po tygodnik, który co wtorek
dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.
wieszco.pl. Zachęcamy do
odwiedzin.
Cały czas tworzymy gazetę z pasją, w nowatorski i
krytyczny sposób patrząc na
otaczającą nas rzeczywistość.
Do tego z nutką ironii. Nie
poddajemy się i wam życzymy
tego samego. To się kiedyś
musi skończyć. Zapraszamy do
czytania naszego tygodnika w
każdej chwili na stronie www.
wieszco.pl. Miłej lektury.
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RYS: Marcin Skoczek

w nim bezpłatnie porad
dla ubogich. Około 1835
budynek nazywano domem
zdrojowym. W 1904 roku
budynek stał się własnością
parafii ewangelickiej, później prowadzony był tu przytułek. Po wojnie, do około

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

Dom przy ul. Pocztowej
22 pamięta czasy, gdy wałbrzyska dzielnica Stary Zdrój
była znanym uzdrowiskiem.
Dom z przełomu XVIII i XIX
wieku należał do lekarza
uzdrowiskowego dra Hinze,
który codziennie udzielał

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę
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» To próbka umiejętności wałbrzyszanina

Fot. użyczone (archiwum prywatne Piotra Czerniachowskiego)

» Piotr Czerniachowski jako pierwszy Polak w historii będzie mógł formować drzewa na żywo podczas
prestiżowej wystawy bonsai w Belgii
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Drzewka tak ważne jak Oscary

Nasz człowiek, pochodzący
stąd, otrzymał właśnie nieprawdopodobną propozycję.
Jako pierwszy Polak w historii
w przyszłym roku wystąpi
podczas wystawy Trophy
2021 w Belgii, by zaprezentować swoje umiejętności na
żywo w formowaniu drzewka
bonsai. Podczas specjalnego
pokazu wspólnie z Japończykiem, Hiszpanem i Amerykaninem pokaże, na co go stać.
Wystawa, o której piszemy,
co roku w lutym odbywa się
w Genk. To takie bonsaiowe
Oskary. Dostać się tam, to już
szczyt marzeń dla pasjonatów
pielęgnacji małych drzew, a
pokazać największym specom
na świecie, co się umie, to
jakby otrzymać statuetkę za
pierwszoplanową rolę męską
w oscarowym hicie.
Możecie się śmiać, że co,
bonsai, że jak, miniaturki
drzew? Nie ma z czego rechotać. Zaręczamy! To jest
taka sama sztuka jak wiele
innych. Nawet bardziej cenna. Bo malarstwo, czy rzeźba
to sztuka skończona. Otrzymujecie końcowy produkt
– jeśli tak można napisać o

gotowym arcydziele na płótnie czy wyciosanej postaci w
kamieniu – a drzewko bonsai
cały czas ewoluuje. Powstaje
na nowo. Jest pielęgnowane
przez ogrodnika, poprawiane, ulepszane. Uwierzcie, są
osoby tak zafiksowane na tym
punkcie, że nie widzą świata
poza tym. A świat ich docenia,
tak jak wspomnianego Piotra
Czerniachowskiego.
- Bonsai zachwyciłem się jakieś 30 lat temu. To wtedy zobaczyłem u kolegi ze szkolnej
ławki rysunki małych drzew.
Tak mi się spodobały, że postanowiłem spróbować swoich
sił. On został mistrzem aikido,
a ja bardzo znaną postacią w
świecie bonsai – opowiada
nasz rozmówca, który od kilkunastu lat pokazuje swoje
rośliny w Belgii. Na tę najważniejszą wystawę w Europie
jeździ co roku, bo jury docenia
walory prezentowanych przez
niego roślin. Wkrótce dostąpi
wielkiego zaszczytu, o czym
już wspominaliśmy. – Czym
innym jest bowiem pokazanie
stworzonego już drzewka, a
zupełnie inną parą kaloszy formowanie rośliny na żywo. To

jest najbardziej spektakularne
w sztuce bonsai – podkreśla
Piotr Czerniachowski. Nigdy
Polak nie miał szans, by zrobić
to na najważniejszej imprezie
bonsai w Europie. Niedługo to
się zmieni.
Wałbrzyszanin będzie rzeźbił w sośnie, którą już kupił
i ma w warsztacie. Drugą
rośliną poddaną formowaniu
zostanie prawdopodobnie
modrzew. Doskonale wie,
co chce pokazać jury. Wy też
możecie zobaczyć, co potrafi
Piotr Czerniachowski. Gdy
wszystko uspokoi się z epidemią koronawirusa, drzewka
wałbrzyszanina będziecie mogli zobaczyć w Palmiarni. Jest
tam specjalnie przygotowane
pomieszczenie, gdzie znajduje
się ok. 500 roślin. Część z nich
wiosną i latem wystawiana
jest na zewnątrz. Widok robi
wrażenie. Gwarantujemy, bo
widzieliśmy. Może nie wiecie,
ale nasz rozmówca jest też
głównym bohaterem wystawy bonsai odbywającej się
podczas Festiwalu Kwiatów
w Książu. Nic tylko podziwiać
jego małe dzieła sztuki.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Ile razy złapaliście się na tym, że codziennie widywany na ulicy sąsiad okazał
się jakąś szychą. Nie, żeby od razu prezesem dużego koncernu lub figurą w ministerstwie, ale kimś ważnym w konkretnej dziedzinie. Jak Piotr Czerniachowski z Wałbrzycha. W środowisku bonsai postać rozpoznawalna niemal tak jak
Roman Polański u filmowców.
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Na ogrodach budzi się życie
Nadeszły ciepłe wiosenne dni, a my otrzymaliśmy kilka telefonów
i maili na temat możliwości wychodzenia na działki i korzystania z
własnych ogrodów działkowych.

trolują ogrody działkowe, bo chodzi im o to, by osoby
tam przebywające nie gromadziły się w częściach
wspólnych – na alejkach, czy na parkingach. To rutynowe działania w przypadku walki z koronawirusem.
„…Zakaz przebywania na działce byłby zatem
równoznaczny z wprowadzeniem wobec dział-

Rys. Katarzyna Zalepa

Komunikat Polskiego Związku działkowców jednoznacznie wskazuje, że z działek można korzystać, ale
oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
W ostatnich dniach jednak w okolicach ogrodów,
zwłaszcza na Podzamczu, widać więcej patroli policyjnych. Mundurowi podkreślają, że faktycznie kon-

kowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych
ustawą praw majątkowych, a nawet prawa
własności. W obecnych warunkach żaden przepis
prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania
prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne
obszary (działki) mają indywidualnych, prywatnych
dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zieleni pełniących
funkcje publiczne” – czytamy w komunikacie
Polskiego Związku Działkowców.

Tajny prezydent z ulotki
Mieliśmy już nie zajmować się wyborami prezydenckimi. I położyć na to „laskę”. Ot taka głupawa deklaracja, mająca tyle w sobie wartości, co postanowienia noworoczne. Tylko jak nie pochylić się nad
tematem, o którym rozprawia cała Polska. Niemal
tak zaciekle jak o nadchodzącym, szczytowym momencie pandemii koronawirusa.

Gdyby bukmacherzy jakimś cudem zdecydowali się
przyjmować zakłady na to,
czy Sejm uchwali głosowanie
korespondencyjne, kurs na
to, że tak właśnie będziemy
oddawać głosy w wyborach
prezydenckich wyniósłby
1,01. No może ciut więcej, bo
nie wiadomo było, jak postąpi

wspomniany przez nas przed
tygodniem poseł Jarosław Gowin. Gość na chwilę w pewnych kręgach stał się chyba
bardziej popularny niż Natalia
Siwiec i Blanka Lipińska razem
wzięte. Facet postąpił jednak
jak nieodpowiedzialny gówniarz podczas podwórkowej
gry w piłkę. Wyobraźcie sobie,

że jako małolaci zamierzacie
„poharatać w gałę”, idziecie
bramę obok, żeby wyciągnąć
na boisko kumpla. Ten mówi,
że zagra. Wy z tornistrów robicie słupki, czekacie, a koleżka
przychodzi, siada na oponie i
mówi, że nic z tego. Plan wam
się wali jak polska gospodarka
w czasach pandemii. Gowin w

Sejmie wstrzymał się od głosu chyba w najważniejszym
momencie.
Posłowie w końcu (bo nieraz
podnoszono rączki) minimalną większością uchwalili, że
wszyscy mamy głosować na
prezydenta Polski korespondencyjnie. Czyli jak? Każdemu
listonosz ma dostarczyć pakiet

SCB

wyborczy, a w nim koperty, instrukcje, oświadczenia.
Wrzuci wszystko do skrzynki,
gdzie arcyważne dokumenty
zmieszają się z gazetkami
promocyjnymi dyskontów
oraz ulotkami firm montujących drzwi i okna. Żeby
tylko na papierze listonosz
nie przywlókł koronawirusa!
Wiecie na pewno, że wybory
są tajne, tymczasem ustawodawca nakazuje wpisać
wam na jakimś świstku imię,
nazwisko oraz numer PESEL.
Gdy postawicie krzyżyk w domowym zaciszu, cały pakiet w
zaklejonej kopercie wrzucicie
do skrzynek wyznaczonych w
waszej miejscowości. Później
członkowie komisji dokładnie
przeanalizują, kto był za kim.
Taka to będzie tajność.
Żeby zagłosować, będziecie
musieli ruszyć się z domu. Na
to pozwolenie jest, ale choćby
na wyjście do lasu już nie do
końca. Z emocji temperatura
z pokojowej zaczyna powoli rosnąć o kilka kresek. Do
wrzenia daleko, ale robi się
goręcej. Pierwotnie projekt
zakładał karę więzienia za
ukrywanie, przerabianie czy
niszczenie kart do głosowania.
Ostatecznie skończyło się, że
za kratki traficie na przykład
za kradzież owej karty. Ten,
kto to wymyślił jest chyba
fanem „Roku 1984” George’a Orwella. Bo niby komu
mielibyście ukraść kartę do
głosowania? Napaść sąsiada
i zamiast torebki ryżu wyrwać mu z ręki jakże cenny
papier? Rozumiemy, ukrywać
dokumenty (tu puszczamy
oczko), ale kraść?! No może
idąc tropem dawnej instrukcji
„zabierz babci dowód, to nie
pójdzie na wybory”, może
wypada wpaść na pomysł,
żeby podebrać swojej ukochanej seniorce kartę, postawić
krzyżyk samemu i podpisać
się za babcię? Powiedzcie,
że to niemożliwe? Skoro w
bizantyńskim świecie koło
fortuny mogło zmienić cyrkową kuglarkę w cesarzową, a
generała uczynić żebrakiem,
to wszystko jest możliwe.
Teraz z innej beczki. Niby
jak udowodnić, że pakiet wy-

Fot. (red)
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borczy w ogóle do nas dotarł?
Wszak gubienie przesyłek na
poczcie to nie jest przecież nic
tak niezwykłego, jak choćby
zderzanie się protonów rozpędzonych do największych
energii w Wielkim Zderzaczu
Hadronów. Wiemy, trochę
odlecieliśmy. Albo jak się
upewnić, że nasz głos zostanie wzięty pod uwagę i nie
„zagubi się po drodze”? No
chyba, że ktoś zagwarantuje,
że „terytorialsi” przypilnują skrzynek. Jeśli tak, to nie
mamy pytań.
To jeszcze nie wszystko.
Ustawa przegłosowana przez
Sejm trafiła już do Senatu, który – jesteśmy pewni, jak tego,
że piłkarze w polskiej ekstraklasie zarabiają zdecydowanie
za dużo – wykorzysta maksymalnie 30 dni na przyjęcie
lub odrzucenie dokumentu.
Wykorzystując ten czas na
dyskusje, pytania do ekspertów i konsultacje. Gdy już
senatorowie ustawę odrzucą
(nie mamy wątpliwości, że tak
się stanie), ta 6 maja wróci do
Sejmu. Wtedy zaobserwujemy
przyspieszenie niczym pęd
roju meteorów spadających
na Ziemię. Sejm natychmiast
weto odrzuci, a prezydent
ustawę podpisze jeszcze tego
samego dnia w nocy. Tylko czy
do 10 maja uda się przygotować i dostarczyć materiały
wyborcze?
Wracając jeszcze do Orwella. W powieści „Rok 1984”
pojawia się pewien bohater,
specjalista od nowomowy,
urzędnik propagandy, Syme.
Mówi on znamienne zdania,
od których od wielu dni nie
możemy się uwolnić. Brzmi
to jakoś tak: „Istnieje słowo,
którego pewnie nie znacie –
kwakmowa. Jest to mówienie
podobne do kwakania kaczki.
Jest to jedno z tych ciekawych słów, które mają dwa
przeciwstawne znaczenia. W
odniesieniu do wroga stanowi obelgę. W odniesieniu
do kogoś, z kim się zgadzasz,
komplement.
Wam pozostawiamy interpretację, co autor miał na
myśli?
Tomasz Piasecki
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Koronawirus – raport tygodnia

handlowe, kina, teatry,
filharmonie, restauracje.
Jedzenie możemy w nich
zamawiać tylko na wynos
lub na dowóz. Zawieszona
jest działalność zakładów
fryzjerskich, kosmetycznych, czy salonów tatuażu. Obowiązuje zakaz korzystania z parków, lasów,
plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich.
Wciąż obowiązują ograniczenia dotyczące liczby
osób przebywających w
sklepach, na targach i na
poczcie, dlatego robiąc
zakupy musicie uzbroić się
w cierpliwość.
Do 26 kwietnia zamknięty będzie pasażerski
ruch lotniczy oraz międzynarodowy ruch kolejowy. Do niedzieli 3 maja
obowiązuje natomiast
zamknięcie granic. Prawo
do przekraczania polskiej
granicy mają m.in. obywatele Polski, cudzoziemcy, którzy są małżonkami
albo dziećmi Polaków,
osoby posiadające prawo
stałego lub czasowego

» Na Dolnym Śląsku kwarantanną objętych
jest prawie 5,4 tys. osób, a nadzorem
epidemiologicznym ponad 1,3 tys. pacjentów

pobytu na terenie Polski
lub pozwolenie na pracę.
Podtrzymana została obowiązkowa kwarantanna
dla osób przekraczających
granicę naszego kraju. Do
odwołania obowiązują ponadto ograniczenia w zakresie organizacji imprez
masowych i zgromadzeń.
Według danych wojewody dolnośląskiego
na 19:45 w niedzielę (12
kwietnia) w Wałbrzychu
było troje zakażonych koronawirusem, a w powiecie wałbrzyskim dwoje.
Na Dolnym Śląsku mamy
już 697 przypadków zakażonych, a 283 osoby są
hospitalizowane ze względu na podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania
na COVID-19. W wałbrzyskim szpitalu przebywa
obecnie 7 osób z dodatnim testem, a na wyniki
badania czeka kilkanaście
innych pacjentów. Dwie
osoby całkowicie wyzdrowiały.
ToP

REKLAMA

Najnowsze newsy, którymi rząd podzielił się z
nami tuż przed świętami,
można streścić jednym
zdaniem: „Dotychczasowe
zasady bezpieczeństwa
wciąż są aktualne, a od
najbliższego czwartku
musimy zasłaniać usta i
nos w przestrzeni publicznej. Dokładnie tłumaczymy wam. o co chodzi.
Zaczynamy jednak od
egzaminów, bo dotyczy
to sporej grupy młodzieży.
Wiadomo, że matury i egzaminy kończące podstawówkę zostały przełożone na bliżej nieokreśloną
przyszłość. Mają się odbyć
w czerwcu, ale nie wiadomo, kiedy dokładnie.
Uczniowie dowiedzą się
o terminach minimum 3
tygodnie przed datą egzaminów. Wszystkie żłobki,
przedszkola, szkoły oraz
uczelnie do 26 kwietnia
pozostaną zamknięte. Nie
zmienił się obowiązek
prowadzenia w tym czasie
nauczania zdalnego.
Od 16 kwietnia każda
osoba pojawiająca się
w miejscu publicznym
będzie musiała zasłaniać
usta i nos. Nie ma wprawdzie obowiązku noszenia
maseczek, można to zrobić szalikiem lub chustką,
ale zakrywać część twarzy
będziemy musieli. Obowiązkiem tym zostaną objęci wszyscy przebywający na ulicach, w urzędach,
sklepach czy miejscach
świadczenia usług, ale
także w zakładach pracy.
Krótko mówiąc wychodząc z domu musimy mieć
zasłonięte usta i nos.
Przedłużone zostały
obecnie obowiązujące
zasady bezpieczeństwa.
Do niedzieli 19 kwietnia,
poza kilkoma wyjątkami,
nie wolno nam swobodnie przemieszczać się,
obowiązuje zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego. W kościołach nadal
może przebywać jedynie
maksymalnie 5 osób. Zamknięte pozostają galerie

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Jak zwykle w tym miejscu podajemy wam najważniejsze informacje związane
z pandemią koronawirusa. U nas przeczytacie tylko sprawdzone wieści. Żadnej histerii, zbędnej sensacji. To, co powinniście wiedzieć na tę chwilę.
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Gotowy na wiosnę i lato
Park w wałbrzyskiej dzielnicy Rusinowa pięknieje w oczach. Ładna
pogoda sprawia, że powoli do życia budzi się przyroda. Pracownicy
utrzymania zieleni dbają o wygląd tego miejsca.

Park dla mieszkańców dzielnicy ma olbrzymie znaczenie.
Pod koniec listopada 2018
mieliśmy oficjalne otwarcie
parku. – Prace kosztowały

bardzo dużo pieniędzy. Dzięki
funduszom Unii Europejskiej
udało nam się wyremontować
to miejsce – mówi prezydent
Roman Szełemej.

Rewitalizacja parku wyniosła blisko półtora miliona
złotych. Kwota unijnego dofinansowania sięgnęła aż 85
procent, co daje niebagatelną

sumę 1,3 mln zł. Dodatkowo
w Parku Rusinowa zasadzono wiele gatunków różnych
drzew. Rozwija się ekosystem,
jest więcej pszczół, motyli,
krzewów. Park został wyposażony w stylowe oświetlenie, które najwięcej uroku
daje w godzinach nocnych.
W planach jest jeszcze montaż
monitoringu.
SCB

Fot. użyczone (Facebook Romana Szełemeja)

» Jeśli dawno tu nie byliście, możecie się zdziwić

Wałbrzyskie dworce po nowemu
Trwa budowa centrum przesiadkowego Wałbrzych Centrum. Prace toczą się
również na dworcach Wałbrzych Główny oraz Wałbrzych Szczawienko. Można by
rzec kolejowy zawrót głowy. Kto by pomyślał jeszcze kilka lat temu, że doczekamy się takich inwestycji ze strony PKP.

Budowa centrum przesiadkowego w Śródmieściu pochłonie ponad 15 mln zł. Przystanek
kolejowy ma składać się z dwóch zadaszonych
peronów połączonych podziemnym przejściem.
Na przyległym terenie prywatna spółka ma
postawić niewielką galerię handlową, a całość
dopełnią przystanki autobusowe. Zakończenie
prac planowane jest na koniec tego roku. Postęp robót budowlanych w tym miejscu może
was zaskoczyć, bo choćby perony nabierają
już kształtów.
Na dworcu Wałbrzych Szczawienko peron nr
1 zyskał nową krawędź, nową nawierzchnię z
zaznaczonym pasem bezpieczeństwa i ścieżką
naprowadzającą dla osób niewidzących.
- Przebudowywany peron nr 1 ma długość
200 m i wysokość 76 cm, co ułatwi wsiadanie i
wysiadanie podróżnym z pociągów. Zamontowano tam dwie wiaty, są już oznakowania oraz
zainstalowano tablice informacyjne. Peron nr 1
zgodnie z przyjętym harmonogramem zostanie
włączony do eksploatacji w czerwcu 2020 –
mówi przedstawiciel kolei Bohdan Ząbek z

działu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.
Peron nr 2 na Szczawienku również zostanie
przebudowany, ale stanie się to dopiero w
drugiej połowie roku.
Prace budowlane związane z przebudową
dworca Wałbrzych Główny rozpoczęły się w
październiku 2019 roku. Przypomnimy, że
zakres inwestycji obejmuje kompleksowy
remont budynku, z uwzględnieniem jego
wartości historycznej. W planach jest przebudowa dworca, renowacja elewacji, dachu,
wzmocnienie konstrukcji, izolacji, wymiana
okien i drzwi, wymiana instalacji sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych, zagospodarowanie terenu wraz z placem przesiadkowym,
przebudowa pomieszczeń do nowych funkcji,
dostosowanie dla osób niepełnosprawnych i z
trudnością poruszania się i… chyba wszystko.
Uff, jest tego trochę.
Obiekt znajduje się w ewidencji konserwatora zabytków i prace są wykonywane pod
nadzorem konserwatorskim. Po remoncie
na piętrze dworca Wałbrzych Główny będą

pomieszczenia PKP Cargo, znajdzie tam też
swoją siedzibę Straż Ochrony Kolei,
na parterze będzie Biuro Obsługi
Klienta, poczekalnia dla podróżnych z ogólnodostępną toaletą i
punkt dla małej gastronomii. Będzie też strefa dla podróżnych z
dziećmi. Uporządkowany i zagospodarowany zostanie także teren
przydworcowy, na którym znajdą
się elementy małej architektury,
takie jak kosze na śmieci i ławki.
Wymienione zostaną nawierzchnie piesze, pojawią się stojaki
rowerowe oraz nowe miejsca
postojowe, w tym miejsca dla
osób z niepełnosprawnościami.
Powstanie również nowy przystanek komunikacji miejskiej.
Wartość całej inwestycji to 26
» Jeszcze w tym roku peron nr 2 na
mln zł netto. Termin zakończenia
dworcu Wałbrzych Szczawienko zostanie
prac to grudzień 2020 roku.
przebudowany
SCB

Fot. (red)

6

Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu zwrócił się do wykonawców, z którymi
współpracował oraz do tych, którzy dopiero zamierzali startować w ogłaszanych
przetargach i konkursach, że zlecanie prac remontowych i inwestycyjnych będzie
przebiegać w normalnym trybie.

Wałbrzychu. Aktualnie firma prowadzi
prace remontowe w budynkach przy
ul. Strzegomskiej 16 czy Traktorzystów
2, gdzie realizowano termomoderni-

zację wraz z kompleksową odnową
elewacji. W perspektywie najbliższych
dwóch tygodni rozpoczęte zostaną
kolejne prace: przy ulicy Mickiewicza

32 (elewacja) oraz Niepodległości
79A (elewacja wraz z wentylacją). Do
końca kwietnia i na początku maja
prace remontowe ruszą przy ul. Bema
52 – tu remontowane będą dwie
szczytowe ściany budynku, Rolniczej
1A, Generała Zajączka 1A, czy Podgórskiej 8. Żeby zapoznać się z aktualnymi
postępowaniami przetargowymi,
zapraszamy do odwiedzenia zakładki „Strefa wykonawcy” na stronie
SCB
www.mzbwalbrzych.pl

Fot. użyczone (MZB)

MZB myśli o wykonawcach

- Decyzją Prezydenta Wałbrzycha nie
ograniczamy planowanych na 2020
rok środków i działań – mówi Kacper
Nogajczyk, prezes MZB SP. z o.o. w
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Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

» Przestępcy też się pochowali. Widać
to po policyjnych statystykach

Nie widać rabusiów i bandytów
Siedzicie w domu? My też! Przestępcy również jakoś pochowali się po kątach. I
dobrze. Widać to w policyjnych statystykach dla Wałbrzycha i powiatu. W marcu
2020, w porównaniu rok do roku, wyraźnie zmalała liczba przestępstw kryminalnych. Spadła też liczba pijanych kierowców.
To nie znaczy, że mundurowi siedzą z założonymi rękami, bo nie mają kogo ścigać,
ale… Najogólniej mówiąc,
mniej ludzi na ulicach (wiadomo ograniczenia w przemieszczaniu się), to też mniej
przestępstw.
Zwłaszcza tych najbardziej
uciążliwych dla ludzi. Typu
rozboje, kradzieże czy uszkodzenia mienia. Zobaczcie na
tabelę obok. Jest tego wyraźnie mniej. Gdy jeszcze w
marcu 2019 roku wszystkich
przestępstw kryminalnych w
Wałbrzychu i powiecie było
316, w porównywalnym okre-

sie tego roku funkcjonariusze
zanotowali znaczny spadek.
Nie to, żebyśmy się martwili. Co to, to nie. Choć funkcjonariusze tego głośno nie
przyznają, mają obawy, żeby
te statystyki nie „wystrzeliły” w kolejnych miesiącach.
Gdy część ludzi straci pracę,
inni dostaną o połowę niższą
wypłatę. Nikt nie wie, co się
wtedy może wydarzyć i co
głupiego niektórym przyjdzie
do głowy?
Wróćmy do statystyk za
marzec tego i zeszłego roku.
Skoro mniej wychodzimy z
domów, to i bandyci nie mają

na kim dokonywać rozbojów.
Proste?! Niby tak, ale ta statystyka nie pokazuje jeszcze
wyraźnego spadku. Bardziej
widać to choćby po bójkach.
Ludziom puszczają nerwy, co
najwyżej w kolejce przed sklepem, ale kłótnie rozchodzą się
przeważnie „po kościach”.
Wyraźnie zmalała natomiast
liczba kradzieży i kradzieży
pojazdów. Bandyci nie niszczą
też mienia. – Optymizmem
napawają nas takie dane i
chcielibyśmy, żeby tendencja spadkowa cały czas się
utrzymywała – komentuje
mł. asp. Marcin Świeży, oficer

prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu. Więcej
jest za to kradzieży z włamaniem, co akurat wcale nas nie
dziwi. Złodziejaszki włamują
się do piwnic, strychów, czy
na działki, żeby „skubnąć”
jakąś drobną rzecz i mieć na
„flaszkę”. Dlatego policjanci
przestrzegają i apelują. – Żebyśmy przypilnowali swojego
mienia. Sprawdzili, czy drzwi
do altanek na ogródkach, czy
do piwnicy lub komórki są
dobrze zabezpieczone – podkreśla mł. asp. Marcin Świeży.
Cieszy też inna statystyka.
Jeszcze w marcu 2019 roku

wałbrzyscy policjanci złapali w
regionie 50 pijanych kierowców. W poprzednim miesiącu
tego roku ta liczba spadła do
18. To też pokazuje, jak ograniczenia w przemieszczaniu

się wpłynęły na zachowania
kretynów, którzy na podwójnym gazie wsiadają za kółko.
Oby ta statystyka nie podskoczyła po świętach…
Tomasz Piasecki

Statystyka przestępstw kryminalnych
Rozboje
Bójki
Uszkodzenie ciała
Kradzieże
Kradzieże pojazdów
Uszkodzenie mienia
Kradzieże z włamaniem
Przestępstwa
kryminalne (ogółem)

Marzec 2019
4
6
0
51
5
12
35
316

Marzec 2020
3
2
1
17
1
3
44
232

Źródło: gov.pl/koronawirus
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Co wtedy mówiłaś?
- Scenariusz
jest oczywiście
dziełem Łukasza Grzegorzka
i Krzysia Umińskiego, cieszę się
jednak, że byli ciekawi mojej opinii.
Mówiłam, że można
byłoby dorzucić mojej
bohaterce kilka cech.
Tak się stało. Na przykład w pierwszych wersjach
scenariusza Wiktoria była
osobą bardziej ekstrawertyczną, dodaliśmy jej
wiele subtelności.
Uważam, że
mniej znaczy więcej.

Fot. użyczone (Iga Maćkiewicz)

» - Powiem trochę nieskromnie,
że „Córkę trenera” bardzo
lubię – mówi wałbrzyska
aktorka Karolina Bruchnicka,
odtwórczyni roli Wiktorii w
filmie „Córka trenera”

teraz najważniejsze, na wszystko
inne przyjdzie czas.
W Łodzi, gdzie skończyłaś szkołę filmową, nie było problemu z
aklimatyzacją? Łódź, zachowując
proporcje, jest trochę podobna do
Wałbrzycha?
- W szkole było tyle pracy, że przez
pierwsze dwa lata nie widziałam nic
innego poza jej budynkiem i moim
mieszkaniem. Wałbrzych jest bardzo
nieoczywisty i przez to filmowy. O Łodzi myślę podobnie, darzę to miasto
dużym sentymentem.
W wałbrzyskim teatrze im. Szaniawskiego grasz m.in. poważną
rolę w spektaklu „Po nas choćby
kosmos”, a zaczęło się w przedszkolu…
- … nr 17. Był sezon chorobowy,
panie przedszkolanki szybko zauważyły, że mam dobrą pamięć. W
pewnym momencie grałam naraz
kilka ról w przedszkolnym przedstawieniu. Zdarzyło się nawet, że
w „Czerwonym kapturku” równocześnie wilka i kapturka. W Teatrze
Dramatycznym w Wałbrzychu
gram w spektaklach „Po nas
choćby kosmos” w reżyserii

Panuję nad tą karuzelą

Twardo stąpa po ziemi i jak już się w coś aangażuje, to na
sto procent. Jak w rolę Wiktorii w filmie „Córka trenera”.
Wałbrzyska aktorka Karolina Bruchnicka opowiada o… byciu
ambasadorem, pracy w modelingu, morderczych treningach i
fascynacji tenisem.
Jesteś najsłynniejszą córką trenera w Polsce?
- Nie mnie to oceniać i zastanawiać
się nad tym. Po prostu z pełnym zaangażowaniem staram się wykonywać swoją pracę. A prywatnie bliżej
mi do bycia córką optyka.
Rolę w filmie Łukasza Grzegorzka dostałaś podobno dzięki
niewinnemu kłamstwu?
- Nazwałabym to raczej podjęciem ryzyka, a to wychodzi mi
całkiem nieźle. Zdawałam sobie
sprawę z tego, że moje umiejętności tenisowe przed filmem
odbiegały od tych, których oczekiwał na starcie reżyser. Byłam
jednak przekonana, że przy zaufaniu ekipy filmowej, przez kilka
miesięcy codziennych treningów,
jestem w stanie nauczyć się bardzo wielu rzeczy.
Podstawy miałaś, bo tata zaszczepił w tobie już w dzieciństwie miłość do tenisa?
- Od dziecka byłam zafascynowana tym sportem, jeździłam nawet z
tatą oglądać na żywo turnieje tenisowe. Przez kilka lat obserwowałam
zachowanie zawodniczek na korcie,

ich sposób poruszania się, relacje
z trenerami, dużo rzeczy, które
dzieją się poza kortem. Dzięki temu
miałam już kawałek pracy nad rolą
nieświadomie za sobą, nigdy nie
wiemy, jaka wiedza i umiejętności
mogą być przydatne dla nas w
przyszłości.
Uważam, że to wszystko, co mi
się przydarzyło było kwestią ciężkiej pracy, ale odrobina szczęścia
też nie zaszkodziła. Chociażby
dlatego, że ze względu na moje
umiejętności gry w tenisa mogłam
w ogóle w tym castingu wziąć
udział.
Ile jest Karoliny Bruchnickiej w
Wiktorii, głównej postaci filmu
„Córka trenera”?
- To nie jest łatwe pytanie. Z tego
względu, że po pracy sama przejęłam dużo cech mojej bohaterki. Tak
już mam, że jak się w coś angażuję,
robię to na sto procent. Na etapie
pracy miałam też wpływ na cechy
charakteru mojej postaci, na jej
niektóre zachowania. Łukasz często
dzwonił do mnie w nocy i wypytywał, jak ja bym się zachowała w
danej sytuacji.

Przygotowania do roli wymagały dużego reżimu treningowego?
- Zdecydowanie! Będąc na trzecim roku studiów w łódzkiej Szkole
Filmowej, przez kilka miesięcy kursowałam codziennie pomiędzy Łodzią
i Warszawą. Pół dnia na korcie lub
salce treningowej, pół w szkole.
Warto było?
- O tak!
Uprzedziłaś trochę kolejne pytanie? Funkcjonujesz pomiędzy
Łodzią, Warszawą, a rodzinnym
Wałbrzychem. Masz nadmiar
adrenaliny?
- Lubię, jak się dużo dzieje,
ale też nie łapię się wszystkiego.
Wybieram projekty, które mnie
przede wszystkim interesują i w
które wiem, że jestem w stanie w
pełni się zaangażować. W obecnej
sytuacji oczywiście siedzę tylko w
domu. Nie mam możliwości pracy
zdalnej, ale staram się jak najwięcej pracować sama ze sobą. Pisząc,
czytając, oglądając. Zachęcam
wszystkich, żeby przez najbliższe
dni w miarę możliwości naprawdę
pozostać w domu. Zdrowie jest

Pawła Świątka, „Baba- dziwo” w reż.
Dominiki Knapik, „Żeglarz” w reż.
Wojtka Rodaka. Pod koniec sezonu
planujemy jeszcze premierę „Cyrano
de Bergerac” w reżyserii Kasi Raduszyńskiej. Na wszystkie spektakle
gorąco zapraszam.
W wieku 14 lat wyjechałaś do
Azji, by spróbować swoich sił jako
modelka. Odważne.
- Bardzo cieszę się, że miałam
taką możliwość. Wyjazd do Azji był
moim marzeniem, fascynuje mnie
jej kultura, poznałam dużo ludzi,
z którymi utrzymuję kontakt do
dzisiaj, zwiedziłam piękne miejsca.
Ponadto była to jedna z ważniejszych
przygód mojego życia i duża lekcja
samodzielności.
Ojciec dawał ci jako nastolatce
aż tak dużo swobody i akceptował
trudne wybory?
- Tata dał mi duży kredyt zaufania, ale nie zrobił tego bezmyślnie.
Współpracowałam wtedy z jedną z
lepszych agencji modelek w Polsce,
która działa do dzisiaj. Jej szefowa
jest właściwą osobą na właściwym
miejscu. Cechuje ją przede wszystkim duża wiedza i olbrzymi rozsądek,
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Wszystkie miejsca, do których wyjeżdżały jej modelki, były wcześniej
sprawdzone. Niepełnoletnie dziewczyny miały na miejscu zapewnioną
opiekę. Wyjazd był bezpieczny,
bardzo mi na nim zależało, zatem
tata dał mi pozwolenie.
Wielu mówi Bruchnicka to świeża twarz polskiej kinematografii.
Zgadzasz się z takim stwierdzeniem?
- Jest to bardzo miłe, ale przede
wszystkim nie mnie to oceniać. Powiem tylko, może trochę nieskromnie, że „Córkę trenera” bardzo lubię.
Jestem dumna z naszej pracy i z
efektu, który powstał. Ten film trafia
w mój gust, pewnie lubiłabym go
też, gdyby nie było mnie w obsadzie.
Ta świeża twarz została niedawno ambasadorem Wałbrzycha. Co ten tytuł dla ciebie oznacza?
- Wyróżnienie w rodzinnym mieście jest dla mnie bardzo cenne
i nobilitujące. Bardzo się cieszę,
że miasto, w którym zaczęłam
swoją aktorską drogę, mi kibicuje.
Miło wspominam moje początki –
wszystkie kółka teatralne, konkursy
recytatorskie, grupę amatorską przy
Teatrze Dramatycznym pod opieką
Grzegorza Stawiaka. Cieszę się, że
mogłam tu wrócić i pracować oraz
że spotyka się to ze wsparciem i
entuzjazmem.
Masz jakiś oryginalny pomysł,
jak rolę ambasadora wypełniać?
- Nic się nie zmieni, o Wałbrzychu
zawsze mówiłam dużo i chętnie.
Zapraszałam tu wielu znajomych
i trochę już wtedy czułam się jak
cicha ambasadorka opowiadając
im o mieście. Ponadto Teatr Dramatyczny spotyka się z bardzo dużym
uznaniem środowiska teatralnego
w całej Polsce. Cieszę się, że bycie
ambasadorem mam teraz na piśmie
(śmiech).
Może się mylę, ale wygląda,
że na razie trafiasz przeważnie
na dobrych ludzi. Jakoś ich przyciągasz?
- To nie jest tak, że urodziłam się w
czepku i spotkałam dotąd na drodze
samych cudownych ludzi. Miewałam
różne sytuacje, ale z każdej nieprzyjemnej staram się przede wszystkim
wyciągać lekcje, wychodzić z tego
mocniejsza. Nie rozpamiętuję w głowie tego, co niepotrzebne. Skupiam
się przede wszystkim na szczerej i
dobrej energii i o takich osobach
bardzo chętnie opowiadam.
Czujesz, że wsiadłaś na karuzelę, która kręci się coraz
szybciej?
- Jeśli to karuzela, to na razie całkiem nieźle nad nią panuję.
Obiecaj, że jak już zostaniesz
słynną aktorką i dostaniesz Orła
lub innego Cezara, to raz jeszcze
porozmawiamy dla WieszCo.
- Pewnie. Może spotkamy się
kiedyś na gali rozdania Oscarów?
(śmiech).
Umowa stoi (śmiech)
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Strażnicy z nowym wozem
Kolejne pozytywne informacje napłynęły do nas
z gminy Szczawno–Zdrój. Na potrzeby straży
miejskiej urząd kupił nowy samochód marki Opel
ComboLife.

To bardzo dobra wiadomość zważywszy na to, że od 2 kwietnia –
zgodnie z poleceniem wojewody

dolnośląskiego – straże miejskie i
gminne mają ściślej współpracować
z policją. Współpracujące organy

będą się zajmować przede wszystkim
kwestiami dotyczącymi stanu epidemii. Nowy wóz został przekazany
w ubiegłym tygodniu i zastąpi stary
samochód, który szczawieńska straż
miejska użytkowała od 2008 roku, a
koszty jego eksploatacji przekraczały
koszt zakupu nowego pojazdu. Pojazd
spełnia wszystkie standardy, łącznie
z wyposażeniem w kabinę dla osób
zatrzymanych.

Żeby wyżywić zwierzęta,
ZOO w Łącznej miesięcznie potrzebuje:

Fot. użyczone (ZOO w Łącznej)

- 4 ton marchwi
- 2 ton jabłek
-20 bali siana
- 2 ton owsa
- 1 tony pszenicy
- 1 tony mięsa dla drapieżników
(wołowina i drób)
- 300 kg buraków czerwonych
- 200 kg ziemniaków
- 200 kg ryżu
- 150 kg płatków owsianych
- owoce (m.in. banany, melony, gruszki)
- warzywa (m.in. ogórki, pomidory,
sałata, kapusta biała i pekińska)
Żywność nie może być zepsuta

SCB

i nieustannej opieki weterynaryjnej. Bez stałych dochodów z biletów,
trudno jest im to
zapewnić.
Stąd pomysł
właścicieli ogrodu,
by zwrócić się o pomoc, bo zapasy żywności powoli się kończą, a ponadto nikt nie
jest w stanie przewidzieć, do kiedy potrwa
pandemia koronawirusa. Dodatkowym problemem są zamknięte
granice, a to utrudnia
sprowadzenie specjalistycznych karm, kupowanych dotąd dla czworonogów u naszych sąsia-

» Nie dajmy zginąć zwierzętom
w Zoo w Łącznej

MIEROSZÓW

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)
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Nie pozwól, by załatwił
ich koronawirus

dów. Pamiętajmy, że pod
opieką w zoo są również
zwierzaki egzotyczne,
któr ych dieta jest skomplikowana i wymagająca,
szczególnie w okresie wczesnowiosennym. – Dlatego
zdecydowaliśmy się uruchomić zbiórkę na portalu
zrzutka.pl. Funkcjonuje ona
pod hasłem „Posiłki dla Zoo
w Łącznej”. Każda kwota
będzie dużym wsparciem i
zabezpieczeniem naszych
podopiecznych w tym ciężkim czasie – mówi Marcin
Nowaczyk, właściciel Zoo
w Łącznej. Do końca akcji
zostały jeszcze nieco ponad
2 tygodnie, dlatego środki
można cały czas wpłacać.
Dotąd wpłacono blisko 30
tys. zł. Organizatorzy wyznaczyli sobie, że zbiorą
dwa razy więcej. Patrząc na
tempo, kwota jest absolutnie osiągalna. Zapytacie
dlaczego tyle? Miesięczne utrzymanie zwierząt
kosztuje, uwaga, 40 tys.
zł. Właściciele zoo mają
nadzieję, że być może
w czerwcu będą mogli
otworzyć obiekt.
W pomoc mocno zaangażowały się władze gminy, na terenie
której znajduje
się atrakcja.
Tu duży ukłon

» Niektóre zwierzęta karmione są
specjalistyczną karmą sprowadzaną z
zagranicy

Jeśli macie dzieci, „na bank” odwiedziliście
liście kiedyś Zoo w Łącznej. Patrząc na lemury czy małpy krzyczeliście razem ze swoimi pociechami
„ale słodziaki”? Teraz te słodkie zwierzaki potrzebują waszego wsparcia.
Apel brzmi poważnie, ale
i sytuacja jest wyjątkowa.
Po zimowej przerwie Zoo w
Łącznej nie zostało otwarte.
Wiadomo, pandemia koronawirusa, a to właśnie z

biletów wstępu utrzymuje
się obiekt, który ma status ogrodu zoologicznego.
Bytuje tam ponad 100 gatunków zwierząt. Większą
ilość zobaczycie tylko we

wrocławskim zoo. Tylko po
co tam ciągle jeździć, skoro pod nosem mamy nie
mniej imponującą atrakcję.
Zwierzaki potrzebują odpowiednio dobranego jedzenia

dla urzędników z Mieroszowa, którzy nie odwrócili
głowy, wręcz przeciwnie,
sami wyciągnęli pomocną
dłoń. – Leży nam na sercu
los zwierząt. Nie możemy
pozwolić, by nie miały co
jeść lub by trzeba było je
sprzedać. Rozpoczęliśmy
kampanię informacyjną, ale
to nie wszystko. Radni przekazali już 2 tony warzyw i
owoców. Zwróciliśmy się do
lokalnych rolników o przekazywanie żywności. Również
do dyskontów działających
w mieście. Będziemy wszystkich namawiać, żeby pomogli. Potrzebne są rozmaite
płody rolne – mówi Ewa
Kisztelińska, sekretarz gminy
Mieroszów. Jakie? Spójrzcie
na ramkę obok. Jest tego trochę, ale jeśli pomoże większa ilość osób, zebranie kilku
ton żywności nie powinno
być problemem.
Te zwierzaki zasługują, żeby
im pomóc. Nie dajmy im zginąć!
Tomasz Piasecki
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» Mieroszów pomaga jak tylko się da

Każda para rąk się liczy
Radni razem z burmistrzem
zdecydowali o przekazaniu ze
środków gminy 25 tys. zł na
zakup niezbędnych środków
zabezpieczenia personelu oraz
pacjentów szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Nic tylko
bić brawo.
Żołnierze i policjanci stacjonujący przy punktach granicznych, m.
in. w Nowym Siodle i Golińsku są
systematycznie zaopatrywani w
ciepłe posiłki finansowane przez
gminę.

Strażacy OSP Mieroszów i Sokołowsko cały czas pomagają
mieszkańcom podczas działań
związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Na potrzeby mieszkańców
urząd miejski zakupił 2000 masek
ochronnych, które zostały przekazane mieszkańcom, przedsiębiorcom, instytucjom, pracownikom
sklepów, pracownikom socjalnym,
służbom mundurowym i komunalnym oraz pracownikom jednostek
organizacyjnych gminy.

Dzięki zaangażowaniu mieszkanek gminy oraz pracowników
Mieroszowskiego Centrum Kultury
rozpoczęto akcję szycia maseczek
wielokrotnego użytku dla osób
najbardziej potrzebujących. Dodatkowo na potrzeby Wałbrzyskiego
Hospicjum wolontariuszki uszyły
maseczki i fartuchy ochronne.
To brzmi patetycznie, ale każda
para rąk się liczy, każda złotówka
jest na wagę złota. Razem udaje
się zdziałać wiele dobrego.
Red

GŁUSZYCA

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

Nikomu nie jest łatwo. Mimo lęku przed zachorowaniem,
wielu potrafi pomagać i wspierać potrzebujących. Tak jak
robią to w Mieroszowie.

» Wieżę kościoła udostępniono
niedawno zwiedzającym

Patrzcie i podziwiajcie
Kościół Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski powstał
w 1741 roku jako świątynia ewangelicka. W latach
1804-1809 został gruntownie
przebudowany na styl klasycystyczny, wtedy też powstały
wieża i portyk. Remontowano
go wielokrotnie, między innymi w latach 1862 i 1964.
Świątynię wybudowano
na planie prostokąta z kruch-

tami. Wspomniany portyk z
czterema kolumnami zakończony tympanonem znajduje
się od ulicy. Nad nim widoczna jest wieża o kwadratowym
spodzie, w górnej części okrągła, zakończona latarnią. We
wnętrzu znajdują się dwie
drewniane kondygnacje oraz
empory połączone z chórem
muzycznym. Wyposażenie
wnętrza stanowią wykona-

ne w stylu klasycystycznym
ołtarz, ambona i chrzcielnica
z 1809 roku oraz posążek
Matki Boskiej, a także obrazy
olejne.
Wieżę widokową kościoła udostępniono niedawno
zwiedzającym. Szczegóły
znajdziecie na stronie www.
gluszyca.pl w zakładce wieża
widokowa.
Red

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Głuszyca ma kilka charakterystycznych dla siebie
budynków. Oprócz rozsianych po gminie willi pofabrykanckich w mieście znajduje się budynek kościoła. Nieraz na pewno zwrócił waszą uwagę.

JEDLINA-ZDRÓJ

» Z lewej budynek przy ul. Wałbrzyskiej 3, dawny hotel Haus Margarete,
z prawej dawny dziewiętnastowieczny hotel Hugoshöhe (Wałbrzyska 5)

Odpoczynek przed laty

Większość z nich nie spełnia
już swojej pierwotnej funkcji,
ale będąc w Jedlinie-Zdroju
warto poświęcić czas i zobaczyć te miejsca, świadczące o
wieloletnim uzdrowiskowym i
wypoczynkowym charakterze
miasta.
Przy placu Zdrojowym 8
funkcjonował niegdyś powstały w 1771 roku hotel
Hirschberger Hof, pod numerem 9 Deutsches Haus (II połowa XVIII wieku). Obecnie

w tym budynku funkcjonuje
Sanatorium „Teresa”. Przy
ulicy Chojnowskiej 1 znajdował się hotel Karolinenhof
(XIX w.), pod „dwójką” Villa
Sans-Sonci (XIX w.), a pod
numerem 4 Trautenheim
(XIX w.). Budynek przy ulicy
Piastowskiej 74 to dawny
hotel Friedrichshöhe (XIX
w.). Z kolei przy ulicy Warszawskiej 3 znajdował się
hotel Parkschlösschen (XIX
w.).

Na ulicy Poznańskiej 3 znajdowała się Villa Daheim (XIX
w.), pod numerem 11 Villa
Waldfrieden (1900 r.), a pod
numerem 28 Villa Ulbrichsheim (1912 r.). Budynek
przy ulicy Wałbrzyskiej 2 to
były hotel Elisenhof (XIX w.).
Pod numerem 3 znajduje się
budynek stanowiący dawny hotel Haus Margarete
(początek XX wieku), a pod
numerem 5 dziewiętnastowieczny hotel Hugoshöhe.

Fot. Red

Dotrzymujemy słowa. Przed tygodniem obiecaliśmy,
że przybliżymy wam obiekty, w których niegdyś
funkcjonowały w Jedlinie hotele i pensjonaty. Ta
wiedza na pewno się przyda, gdy w końcu uwolnimy
się od koronawirusa.

Ulica Piękna posiada dwa
ciekawe budynki. Pod numerem 2 funkcjonowała niegdyś
Villa Sonnenschein (1892 r.),

a pod numerem 4 Villa Belleune (1904 r.).
Rozbudziliśmy waszą ciekawość? Poczekajcie, aż będzie

można się przemieszczać,
wtedy wyruszcie szlakiem
zabytków w Jedlinie-Zdroju.
Red
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Fot. użyczone (Fundacja Księżnej Daisy von Pless)

» Prywatne uzdrowisko Hochbergów,
Szczawno-Zdrój w XIX wieku przyciągało
eleganckie towarzystwo z całej Europy

Zakazany romans w Książu
To prawdziwa opowieść o zakazanej miłości polskiej księżniczki do syna króla Prus. A wszystko zaczęło się 200 lat temu, gdy na zaproszenie Hochbergów
z Książa na kurację ze schorowanym synem przyjechała do ich prywatnego
uzdrowiska Szczawno-Zdrój księżna Luiza Radziwiłłowa. Bohaterką tej opowieści jest jej córka Eliza. Zamek Książ stał się świadkiem początku romansu, który przeszedł do legendy.
Goście o wyjątkowo znanym nazwisku przyjechali do
Książa z obszaru znajdującej
się pod zaborem pruskim
Wielkopolski w 1820 roku.
Na odwiedzenie zamku hrabiowskiej rodziny Hochbergów zdecydowała się księżna
Luiza Radziwiłłowa, z domu
JKW księżniczka Prus z dynastii Hohenzollernów (ur. 24
maja 1770 w Berlinie, zm.
7 grudnia 1836 w Berlinie),
żona jednego z ważniejszych
ówczesnych polskich moż-

nowładców i polityków, namiestnika Wielkiego Księstwa
Poznańskiego Antoniego Radziwiłła (ur. 13 czerwca 1775
w Wilnie, zm. 7 kwietnia 1833
w Berlinie). Ta dostojna dama,
siostrzenica samego króla
Fryderyka Wielkiego, przybyła
na kurację do szczawieńskich
wód wraz z synem Ferdynandem (ur.1798 w Berlinie zm.
1827 w Ciszycy) i dwiema
córkami, Elizą i Wandą (ur. 29
stycznia 1813 w Berlinie, zm.
16 września 1846 w Ciszycy),

ale zamieszkała w gościnnie
otwartym przez hrabiego Jana
Henryka VI dla osób tak wysokiego urodzenia zamku Książ.
Zarówno zamek Fürstenstein
(wówczas Książ), jak i uzdrowisko Salzbrunn (wówczas
Szczawno) były własnością
rodziny von Hochbergów,
zaprzyjaźnionej i skoligaconej z najzacniejszymi rodami ówczesnych Prus i ziem
ościennych. Należeli do nich
Radziwiłłowie, zwłaszcza że
żona namiestnika Antoniego,

Luiza pochodziła z królewskiego rodu Hohenzollernów.
Księżna aktywnie uczestniczyła w zaproponowanym
podupadającemu na zdrowiu
synowi programie leczenia,
a także w życiu kulturalnym
uzdrowiska. Dla Szczawna
zasłużyła się słynnym listem
dziękczynnym do dyrektora
hrabiowskiego uzdrowiska
dra Augusta Zemplina, twórcy miejscowego lecznictwa,
sławiąc piękno kurortu, znakomitą opiekę medyczną i

pozytywne efekty leczenia
pacjentów. List ten starannie
wydany w dużym nakładzie
był rozpowszechniany wśród
kuracjuszy przez parę kolejnych lat i stanowił bezcenną
reklamę uzdrowiska.
To bardzo ważne dla
Szczawna-Zdroju wydarzenie, więc warto było o nim
przypomnieć, ale nie księżna
Luiza jest główną bohaterką tej opowieści. Jest nią jej
córka, Eliza Fryderyka Luiza
Marta Radziwiłłówna (ur. 28

października 1803, zm. 27
września 1834 roku), starsza
córka Antoniego Henryka Radziwiłła i wspomnianej wyżej
księżniczki pruskiej Luizy. To
właśnie ona, „Czarująca Eliza”, „Anioł z Ciszycy”, jak ją
komplementowała berlińska
prasa, stała się podmiotem
niezwykle pięknego i wzruszającego romansu. Do jego
narodzin doszło w Zamku
Książ!
Eliza okazała się dziewczyną
niepospolicie piękną. Po przy-

byciu na zamek Książ liczyła
sobie 17 wiosen. Stąd trudno
się dziwić, że zaraz zwróciła
na siebie uwagę goszczącego
w zamku młodzieńca, Wilhelma Hohenzollerna, drugiego syna króla pruskiego
Fryderyka Wilhelma III. Nie
potrzeba było wiele czasu,
by zawarta już wcześniej
znajomość dwojga młodych
arystokratów przekształciła
się tu właśnie na zamku Książ
w gorące uczucie. Cudowne
położenie tego miejsca, bujna
przyroda wokół, słoneczne
dni wśród fontann i różnobarwnych klombów sprawiły,
że zaloty późniejszego cesarza niemieckiego Wilhelma
I stały się całkiem na serio.
Dla obojga była to pierwsza
miłość, tym mocniejsza, że
obopólna. Wspólne spacery
ścieżkami wokół zamku i w
alejach parkowych uzdrowiska umocniły wzajemną więź
i gotowość zawarcia związku
małżeńskiego. Dla potwierdzenia tej decyzji odbyły się
zgodnie z dworskim konwenansem uroczyste zaręczyny
i młodzi kochankowie snuli
plany małżeńskie. Sytuacja nie
była jednak taka prosta, a w
miarę upływu czasu stawała
się coraz bardziej skomplikowana. Co stało na przeszkodzie, co powodowało, że
kochająca się para nie mogła
się doczekać spełnienia swych
zamierzeń?
Niestety, nie po raz pierwszy spotykamy się z sytuacją
potwierdzającą tezę, że życie
na dworach monarszych nie

jest wcale usłane różami. Potencjalny związek następcy
tronu z rodu Hohenzollernów,
z księżniczką, ale nieczystej
krwi niemieckiej (bo przecież
ojcem jej był Radziwiłł – Litwin z pochodzenia), jak się
okazało, mógł spowodować
utratę przez Wilhelma praw
do tronu. Radziwiłłowie wynajęli prawnika K. F. Eichhorna, którego zadaniem było
opracowanie historii rodu,
świadczącej o jego równości
z suwerennymi książętami
Rzeszy. Wysunięto nawet
projekt adopcji Elizy przez
cara rosyjskiego Aleksandra
I. Pomysł ten jednak wywołał wahanie cara, poza tym
adopcja nie rozwiązałaby
problemu, gdyż o równości
rodowej decydowała krew, a
nie nazwisko. Wobec sprzeciwu części rodziny i pruskich
polityków Wilhelm porzucił
swe zamiary i po sześciu latach wahań zdecydował się
poślubić wskazaną mu przez
rodzinę Augustę, księżniczkę
von Sachsen-Weimar. Wprawdzie nie zapomniał o swej
młodzieńczej namiętności i
na swoim biurku postawił jej
wizerunek, ale nie zapobiegło
to załamaniu psychicznemu
wiernej mu do końca życia
Elizy.
Eliza nie wyszła nigdy za
mąż. Zmarła po ostatecznym
rozstaniu z Wilhelmem, w
wieku 31 lat na gruźlicę. Pochowana została w dworku
rodzinnym Antoninie. Ten
piękny pałacyk w gminie Przygodzice, w dorzeczu Baryczy,
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dawnej posiadłości bojarskiego rodu Radziwiłłów, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego
– zyskał sobie opinię centrum
życia kulturalnego ówczesnej
Wielkopolski. Tu w Przygodzicach rezydowała rodzina
Antoniego i Luizy Radziwiłłów
w czasie pełnienia przez niego
funkcji namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego,
utworzonego w 1815 roku
mocą postanowień Kongresu
Wiedeńskiego.
Miłość Elizy i Wilhelma
była słodką udręką, której nie
dozwolono ziścić się mimo
obopólnej zgody. Górę nad
nią wzięła różnica urodzenia,
racja stanu, polityka, rodzina i krewni, którzy zrobili
wszystko, aby powstrzymać
planowany mariaż.
Obok Książa ta historia
przylgnęła także do pałacu
w Ciszycy, leżącej u podnóża góry Radziwiłłówki (465
m. n.p.m.) w północno-zachodniej części Kowar, letniej
rezydencji Radziwiłłów. To w
tym pałacu bowiem latem
przebywała z rodziną Eliza,
wspomniany wyżej „Anioł
z Ciszycy”, to tutaj częstym
gościem był również książę
Wilhelm, którego królewska
familia spędzała wakacje w
pobliskich Mysłakowicach,
Karpnikach lub Wojanowie.
Karkonoska Ciszyca z widokiem na Śnieżkę przeszła niebawem na własność Wandy
i Adama Czartoryskich po
ich ślubie i przetrwała jako
posiadłość tej rodziny długie
lata (do 1926 roku). Księż-

» Zamek Książ około 1820 roku, w czasach, kiedy gościła w nim Eliza Radziwiłłówna

niczkę Elizę poznajemy z jeszcze innej strony; obok urody
wzbudzała podziw pięknym
głosem i talentem malarskim, odziedziczonym
po ojcu. Znane były jej
sympatie do dekabrystów i powstańców
listopadowych. To
właśnie ona jest
autorką znakomitych portretów
r ysunkowych
Fryderyka
Chopina, bywalca dworu
w Antoninie,
wielkopolskiej
rezydencji
Radziwiłłów.
Wyrazem
wdzięczności
Chopina za gościnność, a być
może także hołdu dla urody i inteligencji młodszej
z córek gospodarzy – Wandy, przyszłej małżonki księcia
Adama Czartoryskiego,
był skomponowany na
miejscu Polonez na wiolonczelę i fortepian oraz Trio
g-moll z dedykacją dla rodziny
Antoniego i Luizy Radziwiłłów. Scenę koncertu Chopina
w Antoninie uwiecznił na
płótnie nie kto inny jak sam
Henryk Siemiradzki.
Radziwiłłowie parokrotnie
leczyli się w Szczawnie, mianem Luizy i Elizy ochrzczono
obiekty zdrojowe. W całym rejonie Karkonoszy pozostała po
Radziwiłłach legenda jako że

» Nieszczęśliwa Eliza
Radziwiłł (1803 – 1834)
przeżyła tylko 31 lat

b y ł a
to rodzina prawdziwie artystyczna.
Goethe nazwał Antoniego,
muzyka, śpiewaka i malarza,
pierwszym prawdziwym trubadurem, jakiego poznał, poświęcił mu nawet dwa wiersze; zaś wielki Beethoven –

Uwerturę
opus 115. Matka i obie córki rozwijały w okolicy Kowar
działalność charytatywną.
Nic więc dziwnego, że ich
tutejsza aktywność stała się
legendarna.
Nad litewskim rodem z Nieświeża w powszechnej opinii
Polaków ciąży odium „Potopu” Henryka Sienkiewicza, w
którym obaj Radziwiłłowie,
Janusz i Bogusław, pokazani
zostali jako oligarchowie magnaccy żądni władzy i zaszczytów, zdrajcy króla i ojczyzny.
Oceny historyków nie są tak
jednoznaczne, a dalsze koleje losów rodu Radziwiłłów
rzucają korzystne światło na
ich rolę w podtrzymywaniu i
utrwalaniu tożsamości narodowej, polskiej.
Nad podwałbrzyskim Salzbrunn, jak i na zamku Książ
ciąży wielowiekowa przynależność do państwa pruskiego, a następnie niemieckiego, zwłaszcza że to właśnie
w tym czasie rozwinęło się
uzdrowisko pod przemożnym
wpływem rodu Hochbergów
z zamku Książ. Nie znaczy to,
że i tu, w niemieckim zdroju,
nie zaznaczyła się korzystna
obecność Polaków z wszystkich trzech zaborów Polski, że
nie pozostawili oni po sobie
cennych śladów w historii
uzdrowiska.
Mateusz Mykytyszyn
(Zamek Książ w Wałbrzychu)

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)
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» Lorenzo Di Bella – fortepian,
Bartosz Żurakowski – dyrygent

Koncert jak spektakl
bardzo wysokiej próby
Dla twórców kultury najlepsza przerwa to ta, w której odbiorcy łapią oddech przed kolejną dawką sztuki. Muzycy
Filharmonii Sudeckiej krótkimi filmikami, nagrywanymi w
zaciszu domowym, skracają wymuszoną przerwę w koncertach na różne sposoby.

Na profilu facebookowym Filharmonii produkcji jest już kilkanaście,
a ich widownia przekracza objętość
sali koncertowej stukrotnie. Z dużym
zainteresowaniem spotkały się także
kilkuminutowe spotkania w cyklu
„Swobodnie o muzyce”, które na
Facebooku „Sudeckiej” prowadzi
Krystyna Swoboda, pedagog doskonale znany w dolnośląskim światku
muzycznym.
Czterdziesty drugi sezon artystyczny Filharmonii Sudeckiej przekroczył półmetek. Koncerty od czasu
ogłoszenia ograniczeń związanych
z pandemią (od 12 marca) zostały
przełożone na drugą połowę roku
(szczegółowe informacje dostępne
tu: www.filharmonia-sudecka.pl).
Gotowi do spotkania z publicznością
muzycy z niepokojem zastanawiają
się, jak szybko uda im się bezpiecznie
wrócić do regularnego koncertowania, do normalności... najlepiej
jeszcze w tym sezonie artystycznym!
Przypomnijmy kilka tych koncertów, które dotąd przyjęte zo-

stały najlepiej. Wydarzeniem 42.
sezonu był z pewnością koncert
inauguracyjny, w którym Lorenzo
Di Bella – pianista, z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją
Bartosza Żurakowskiego wykonał I
Koncert fortepianowy b-moll Piotra
Czajkowskiego. Już spotkanie z
młodymi słuchaczami w czasie
próby otwartej dzień wcześniej
wypadło imponująco. Lorenzo Di
Bella, także znakomity pedagog,
skromnie w błękitnej koszulce,
oliwkowych spodniach z zawiniętymi nogawkami i mokasynach
na gołych stopach zasiadł do fortepianu i niejako z marszu zagrał
efektowną pierwszą część koncertu. Oklaski młodej publiczności,
która w tym sezonie artystycznym
uczestniczy w 20 wydarzeniach
artystycznych w ramach programu
MKiDN „filharmonia / ostrożnie,
wciąga!!!” towarzyszyły także II
Symfonii „Charakter ystycznej”
Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego.

Wrześniowy koncert już na galowo
otwierała beethovenowska uwertura „Poświęcenie domu”, lecz
brawurowa interpretacja koncertu
Czajkowskiego wyraźnie poruszyła
publiczność. Efektowna Symfonia
Dobrzyńskiego dopełniła wieczoru,
który spełnił oczekiwania mocnego
otwarcia sezonu artystycznego.
Muzyka Ryszarda Straussa znakomicie pokazuje możliwości orkiestry symfonicznej. Tym bardziej
pamiętamy koncert wiolonczelisty
Tomasza Darocha, który z orkiestrą
prowadzoną przez Pawła Przytockiego wykonał Poemat symfoniczny
„Don Quixote”. Wielobarwna,
zróżnicowana rytmicznie, programowa muzyka Straussa wciągnęła
publiczność w dramatyczną historię
błędnego rycerza opowiedzianą
pewnym, a jednocześnie lirycznym
dźwiękiem wiolonczeli.
We wrześniu mieliśmy także przygodę z muzyką ludową. Odbył się
12 Festiwal Tradycji Dolnego Śląska.
Przy tej okazji udało się zrealizować

po raz pierwszy transmisję online
obu koncertów na stronie internetowej Filharmonii.
Październikowe koncerty od lat
koncentrują się wokół muzyki filmowej. Tak też było na wyprzedanej
filmówce w tym roku, gdy gościliśmy projekt dyrygenta i aranżera
Marcina Mirowskiego, który z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Sudeckiej oraz solistów
przygotował koncert „Piosenki
czarno-białego ekranu”. Potem
muzycy zagrali „Piosenki z filmów
dla dzieci” w programie autorstwa
dyrygenta Bohdana Jarmołowicza.
Zaśpiewali Patrycja, Natasza i Jacek
Kotlarscy. Do kolejnego koncertu
przygotowywano się szczególnie.
Partię solową wykonywała w nim
miejscowa skrzypaczka Magdalena
Ksiądzyna. To ze względu na nią
w programie „Przeboje srebrnego
ekranu”, koncertu prowadzonego
przez Bartosza Żurakowskiego, znalazły się „Red violin” Johna Corigliano i „Lista Schindlera” Johna Wil-

liamsa. To był wieczór spełnionych
marzeń, filmowych i muzycznych!
W listopadzie w koncercie, w
którym jako solista wystąpił pianista
Gracjan Szymczak, wysłuchaliśmy
I koncertu fortepianowego e-moll
Fryderyka Chopina oraz IV Symfonii Piotra Czajkowskiego. Gracjan
Szymczak – pianista, wiolonczelista i
dyrygent – pierwsze kroki w edukacji
muzycznej stawiał w Zespole Szkół
Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu i jego interpretacja
wywołała entuzjazm publiczności
oraz wyraźne wzruszenie usatysfakcjonowanych pedagogów pianisty.
Tego wieczoru była jeszcze IV Symfonia Czajkowskiego. Słowa uznania
dla zaprzyjaźnionego z wałbrzyską
filharmonią Juana Carlosa Lomonaco, dyrygenta z dalekiego Jukatanu
w Meksyku.
Zakończmy na razie wspomnienia
bodaj najefektowniejszym występem
w tej części sezonu artystycznego.
I znów podobnie jak w przypadku
inauguracji dzień wcześniej odbyła
się próba otwarta dla młodzieży
w ramach programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”. I już
pierwsze dotknięcie skrzypiec przez
solistę przykuło uwagę słuchaczy.
Następnego dnia odbył się koncert,
tradycyjnie zapowiadany przez Krystynę Swobodę. Wysłuchaliśmy na
początek „Uwerturę koncertową”
Karola Szymanowskiego muzycznie
nawiązującą do Ryszarda Straussa,
a programowo do słowiańskiej mitologii. Zaraz potem Dalibor Karvay,
słowacki skrzypek, wykonał I Koncert
skrzypcowy Piotra Czajkowskiego.
Mogliśmy z zachwytem podążać za
ulubionymi tematami części pierwszej, aż do finału zwieńczonego
efektowną kadencją. Na niewielkiej
przestrzeni, którą ma solista przed
pierwszymi skrzypcami, a podestem
dyrygenckim, Dalibor Karvay stał się
żywiołem porywającym słuchaczy
i co ważniejsze, napędzającym kolegów z orkiestry. Szczególna więź
– znakomite porozumienie – niejako energetyczna wymiana między
dyrygentem a skrzypkiem przeniknęła do orkiestry. W drugiej części
skrzypce zmieniły barwę, pojawiły
się metaliczne tony i... już nie mogliśmy wyjść z podziwu dla maestrii
skrzypka. Wreszcie część trzecia i
taneczny finał. I chociaż to na soliście
skupiała się uwaga słuchaczy, to jego
dialog z dyrygentem, pozycja ciała,
gest wskazywały maestro Bartosza
Żurakowskiego, jako szczególne
medium łączące solistę z orkiestrą.
Słuchacze koncertu mieli wyjątkową
przyjemność obserwowania dyrygenta w muzycznym porozumieniu
ze złożonym instrumentem, jakim
jest orkiestra symfoniczna. Koncert
symfoniczny jest spektaklem, a ten
był wysokiej próby! Owacja na
stojąco, brawo Dalibor Karvay! A
po przerwie jeszcze fascynująca interpretacja „Tańców symfonicznych”
Sergiusza Rachmaninowa...
Red
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Wirtualnie też można

Gdyby tak choćby na chwilę zostać górnikiem? Albo przynajmniej poznać jego codzienny dzień pracy w kopalni?
Tak mógłby zaczynać się tekst o Starej Kopalni w Wałbrzychu. Centrum jest zamknięte, ale codziennie na profilu instytucji na Facebooku można oglądać ciekawe filmy.

Fot. użyczone (Łukasz Chruszcz)

» Na wirtualny spacer po Starej Kopalni
zaprasza Andrzej Partyka

Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia zostało przekształcone
z prawdziwej kopalni węgla na
miejsce dla turystów, mieszkańców,
miłośników kultury i sztuki. Tak
tylko przypominamy, gdybyście nie
wiedzieli. To jeden z największych
zabytków techniki w Europie. Z
ofertą dla każdego. Największa
w Polsce zagospodarowana powierzchnia pokopalniana, niemal
4,5 ha ukrytych atrakcji.
Zachęcamy was do zaglądania
na profil Starej Kopalni na Facebooku. Tam codziennie pojawiają
się ciekawostki, filmy oraz zadania
do wykonania (krzyżówki, kolorowanki, zagadki), dzięki którym
można dowiedzieć się wielu rzeczy
o instytucji i górniczych tradycjach).
Od wtorku 14 kwietnia o godz.
14.00 Stara Kopalnia zaprasza na
swój profil, gdzie znajdziecie wirtualne spacery. Zajrzycie w miejsca
niedostępne dla turystów, ale też
do przestrzeni znanych, jak kuźnia
czy wieża widokowa. Na spacer
zaprasza emerytowany górnik
kopalni „Thorez”, a obecnie przewodnik w Starej Kopalni, Andrzej
Partyka, który opowie o tajnikach
swojej pracy, przedstawi historię
danego miejsca czy przybliży górnicze zwyczaje.
Dodatkowo na stronie internetowej Centrum Nauki i Sztuki
udostępniona jest jedna z najważniejszych wystaw w Starej Kopalni
autorstwa Magdaleny Abakanowicz. Ekspozycja jest dostępna za
pomocą technologii VR.
Red

Misja spełniona
Za pr aszamy do nasze go nowe go cyklu. Nim
wszystko wróci do normalności i kina będą przyciągać repertuarem pełnym nietuzinkowych premier, zobaczcie zestaw filmów, które stały się dla
mnie najważniejsze. Dziś pierwszy z nich, „Misja”
Rolanda Joffe.
Myślę, że chyba nie przesadzę stwierdzając, że „Misja” zmieniła (i to bardzo)
dotychczasową prostą rzeczywistość nastolatka. Roland Joffe pokazał mi przed
laty, że film nie musi wyłącznie służyć rozrywce. Może
zadawać trudne pytania,
rodzić wątpliwości i wreszcie
do głębi poruszać.
Specjalista od brytyjskich
seriali w połowie lat 80. miał
szansę zadebiutować na dużym ekranie. Dostał scenariusz
Roberta Bolta o ojcu Gabrielu
– misjonarzu – i Rodrigo Mendozie – najemniku, których
drogi życiowe krzyżują się w

południowoamerykańskiej
dżungli. Historia oparta jest na
prawdziwych wydarzeniach z
połowy XVIII w., kiedy europejscy kolonizatorzy podbijali
nowy kontynent. Jezuita (Jeremy Irons) buduje misję dla
Indian Guarani. Mieszkańców
dżungli zjednuje sobie grając
na flecie. Z kolei łowca niewolników (Robert De Niro)
zabija brata w pojedynku.
Nie potrafi jednak z tym żyć i
szuka odkupienia. Z pomocą
przychodzi mu ojciec Gabriel.
Wojownik ma wspiąć się na
górę wodospadów, ciągnąc
za sobą tłumok wypełniony zbroją, po czym, wraz z

wybawicielem, ma chronić
rodzimych mieszkańców.
Obraz został wielokrotnie
nagradzany m.in. otrzymał
Złotą Palmę i Oscara (za zdjęcia). „Misja” znalazła się także na watykańskiej liście 45
filmów promujących wartości
religijne. To niezwykle ciekawe, bo przedstawione wydarzenia wyraźnie poddają
pod wątpliwość istotę wiary
i istnienie Boga. Za to dostrzegam w „Misji” potężną
dawkę wielowymiarowości
człowieczeństwa i raczej to
tu tkwi siła przekazu filmu.
Z jednej strony oglądamy
ludzkie bezsensowne zło, a z

drugiej poruszające i bezinteresowne dobro. Zachowanie
i postawa głównych bohaterów są niezwykłe, a ostatnie
sceny przeszywają widza nas
wskroś i nie sposób zatrzymać łez.
Do tego „Misja”, mimo że
stawia ważkie pytania, jest
zrealizowana niczym film akcji. To sprawia, że film ogląda
się z zapartym tchem. To z

pewnością efekt pracy dwóch
znakomitych aktorów – Roberta De Niro i Jeremy’ego
Ironsa. Bez wątpienia produkcja miała szczęście także do
innych współtwórców. Wspomniałem już o nagrodzonym
autorze zdjęć – Chrisie Mengesie. Do tego, ceniony już
wcześniej kompozytor muzyki
filmowej, Ennio Morricone
także stworzył wybitną ścież-

kę dźwiękową. Tak dobrą, że
z powodzeniem funkcjonuje
samodzielnie na płytach, a filmowi nadaje jeszcze jednego
wymiaru. Motyw przewodni
przeszedł do ścisłego kanonu
muzyki filmowej. Od premiery
filmu upłynęły 44 lata, a „Misja” wciąż poraża i wzrusza.
A pytania wciąż pozostają
aktualne.
Piotr Bogdański

» „Misja” wciąż poraża i wzrusza

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Zanim do kina
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Okiem gracza

Uniwersum Yakuzy a minigry
Bywa i tak, że gracz ma cięższy dzień i fabuła gry zaczyna go przytłaczać. Duża
misja za misją, w której musisz niszczyć hordy przeciwników, zaczynają powoli
nużyć. Uwierzcie, nawet bycie członkiem yakuzy, respektowanym i niezniszczalnym, potrafi się znudzić.

Prawnik radzi
Czy za nieprzestrzeganie nakazów w sprawie
COVID-19 grożą sankcje? Na pytanie czytelnika
odpowiada nasz prawnik, Adam Daraż.
Od 1 kwietnia tego roku w
systemie prawnym pojawiły
się nie tylko nowe restrykcje, ale także nowe przepisy
o karach pieniężnych, które
inspektor sanitarny może nakładać na obywateli za naruszanie zakazów określonych
w rozporządzeniu. Ten akt
prawny powtórzył część przepisów wcześniejszego rozporządzenia ministra zdrowia,
wskutek czego aktualnie podstawowe restrykcje polegają
na: zakazie przemieszczania
się, poza 4 celami: zawodowy, wolontariat związany z
epidemią, religijny oraz „zaspokajanie niezbędnych po-

trzeb związanych z bieżącymi
sprawami życia codziennego”
(§ 5 rozporządzenia); zakazie
gromadzenia się zarówno w
rozumieniu Prawa o zgromadzeniach, jak również każdych
„imprez, spotkań i zebrań
niezależnie od ich rodzaju”
(wyjątkiem są spotkania danej
osoby z osobami najbliższymi
i pozostającymi we wspólnym pożyciu oraz w ramach
działalności zawodowej – §
14 i 15); nakazie zachowania
odległości 2 metrów między
osobami przy przemieszczaniu
się (§ 18) – co nie dotyczy
osoby z dzieckiem do lat 13
i z osobą niepełnosprawną;

zakazie „korzystania z pełniących funkcje publiczne i
pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności:
parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów
botanicznych, zoologicznych,
jordanowskich i zabytkowych,
a także plaż” (§ 17). To jeden z
najbardziej niejasnych przepisów – wyliczenie konkretnych
miejsc jest tylko przykładowe,
a więc zakazane jest korzystanie ze wszystkich miejsc
spełniających warunki: 1) terenu zielonego, 2) pokrytego
roślinnością, 3) pełniącego
funkcje publiczne, limitach
osób w środkach komunikacji

publicznej, w sklepach, na poczcie i targowiskach; zakazie
wstępu do sklepów między
godziną 10 a 12, za wyjątkiem
osób powyżej 65. roku życia
(§ 9 ust. 5 pkt 1); zakazie
samodzielnego wychodzenia
z domu osób do lat 18 (§ 18
ust. 2).
Policjanci sprawdzają regularnie i zbierają informacje
o tym, czy np. osoba objęta
decyzją o kwarantannie stosuje się do postanowień tej
decyzji. Jeśli okaże się, że nie,
to informacja taka zostanie
przekazana do Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, który
jest organem władnym do
nałożenia na taką osobę kary,
która może wynosić nawet
30 tys. zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą
czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia
z art. 116 kw. Mandat za takie
wykroczenie może wynosić

Cały czas czekamy
Wam też radzimy uzbroić się w cierpliwość. Obiecujemy,
że jak tylko będzie taka możliwość, na nasze łamy wrócą
lubiane przez was rubryki – sonda oraz konkurs.

SKN

CHALLENGER
Wniosek nasuwa się sam – nawet
podczas najbardziej wciągającej
fabuły, warto czasem zatrzymać się i
porozglądać za czymś dodatkowym,
co pozwoli nam w pełni skorzystać z
barwnego świata przygotowanego
dla nas przez twórców gier!
Wiktoria „Wikunya”
SKN Challlenger

nawet 500 zł. Jeśli osoba, u
której potwierdzono zakażenie, oddali się z miejsca, w
którym powinna przebywać,
będzie odpowiadać zgodnie
z art. 161 kk, który za takie
przestępstwo przewiduje karę
roku pozbawienia wolności.
Podstawę prawną nałożenia kary na osoby naruszające nakazy odnajdujemy w
art. 15zzzn ust. 1 ustawy z
2.03.2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych
oraz art. 48a ust. 1 ustawy z
5.12.2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi.
Macie jakiś kłopot? Piszcie do naszego prawnika, a
on spróbuje wyjaśnić wam
prawne zawiłości i umiejętnie

Szczególnie ta druga rzecz jest
mocno przez was wyczekiwana, ale
zaraz, zaraz. Zamiast bezczynnie czekać na wygraną w WieszCo w postaci
pysznego lunchu, sami możecie go
zamówić. Wprawdzie płacąc, ale wówczas będziecie wiedzieć, że wspieracie

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.wall.alphacoders.com)

Wtedy z pomocą przybywają aktywności poboczne i minigry! Jednym z najlepszych tego przykładów,
według mnie, jest właśnie seria gier
„Yakuza”. Czy mafijne klimaty przez
bite 20 do 30 godzin nie stają się zbyt
monotonne?
Twórcy zadbali o to, żeby główny
bohater, Kiryu Kazuma, w wolnym
czasie mógł korzystać z nocnego życia Japonii po całości – kluby disco,
uwielbiane przez wszystkich karaoke czy bary z pięknymi hostessami
to tylko nieliczne z atrakcji, które
gwarantuje nam uniwersum „Yakuzy”. Jeśli gracz będzie znudzony
głośnymi, jaskrawymi dyskotekami,
może na przykład wybrać się do
arcade’a i pograć na jednej z wielu
dostępnych tam maszyn czy pójść w
ślady ojca, fanatyka wędkarstwa, i
odpocząć przy łowieniu wirtualnych
ryb. Mając tak bogatą paletę aktywności z pewnością nie da się nudzić!

wytłumaczy, jak poruszać się
w gąszczu przepisów. Czekamy na maile pod adresem:
redakcja@wieszco.pl.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

małe, lokalne knajpki, często rodzinne
biznesy, które w tym trudnym czasie
mają po prostu „pod górkę”. Wiele
restauracji serwuje posiłki na wynos.
Wystarczy sprawdzić które i wybrać
coś dla siebie.
Redakcja

Urząd w Jedlnie-Zdroju apeluje do mieszkańców o wszelką informację i wyznacza nagrodę za pomoc w wykryciu
sprawcy zanieczyszczenia środowiska zużytymi tonerami.

pozostawione znaczne ilości zużytych
tonerów do drukarek laserowych. Tonery
zostały przewiezione do jedlińskiego
PSZOK-u i zważone. Okazało się, że to
prawie tona!

Sprawa została zgłoszona na policję. Urzędnicy proszą każdego, kto
posiada informacje mogące przyczynić
się do wykrycia sprawcy, o kontakt z
Komisariatem Policji w Głuszycy, tel.:
74 845 63 17.
Dla osoby, która przekaże policji
informację, dzięki której sprawca zostanie wykryty, burmistrz Jedliny Leszek
Orpel przewidział nagrodę w wysokości
1000 zł!

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)

Wyrzucone tonery
Przypomnijmy, że 30 marca jeden
z pracowników UM w Jedlinie-Zdroju
podczas rutynowej kontroli tras spacerowo-biegowych ACTIVE w okolicy ul.
Moniuszki zauważył w dwóch miejscach
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SCB

Pomyśleli
o medykach

W ten sposób chce podziękować za ich ofiarną walkę o
nasze zdrowie i życie podczas
pandemii koronawirusa.
Specjalne, dedykowane
vouchery uprawniające do
wstępu, pobytu czy posiłku w
ramach akcji #AglomeracjaWałbrzyskadlaMedyka będą
specjalną formą podziękowania dla pielęgniarek, ratowników i lekarzy, którzy walczą

» Ty też możesz podziękować medykom

na co dzień z COVID-19. Każdy
może włączyć się w akcję.
Wystarczy, że przygotuje swoją
propozycję. Chęć udziału wyraziły już Zamek Książ, Stara
Kopalnia oraz Zamek Grodno
i Sztolnie Walimskie.
-Chcemy wyrazić wdzięczność naszym medykom za
ich ofiarność i ciężką pracę w
tych dniach. Jak już wygramy
tę wojnę z wirusem, zapra-

szamy was do odwiedzenia
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Chcemy, aby po tej walce nasi
bohaterowie mogli u nas wypocząć, zjeść, a także zwiedzić
za darmo nasze obiekty wraz
ze swoimi rodzinami – mówi
prezes Zamku Książ w Wałbrzychu i Lokalnej Organizacji
Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej, Anna Żabska.
Red

Bądź piękna

To ci na pewno pomoże
Co zrobić, by wzmocnić nasze rzęsy? Jak uzyskać piękne brwi?
Zadawałyście sobie kiedyś te pytania? Z pomocą przyjdzie nowoczesny zabieg Lami Lashes 3D Filler.
To profesjonalny zabieg.
Jest zdrowszym i bardziej
organicznym sposobem na
regenerację, podniesienie

rzęs i zwiększenie ich objętości nawet do 40%. Preparat ten w formie kremu
na rzęsy i brwi doskonale

Zalotka MAKE UP & LASHES
www.zalotkamakeup.versum.com
tel. 695 07 88 45
ul. Psie Pole 6 w Wałbrzychu

wypełnia uszkodzone części
włosów, przywracając ich
naturalną strukturę, głęboko nawilżając każdą rzęsę
oraz włos brwi. Jednocześnie eliminuje szkodliwe
chemikalia powstałe po
wykonaniu podstawowych
zabiegów.
Preparat ten może być stosowany jako niezależny zabieg w celu zwiększenia obję-

tości i wzmocnienia rzęs oraz
brwi lub jako uzupełnienie po
zabiegach liftingu i laminacji.
Preparat pobudza do wzrostu
włosków, zarówno brwi, jak i
rzęs. Powtarzalność zabiegu
to od 3 do 6 tygodni. Po kilku
dniach od zastosowania można poczuć swędzenie, co jest
normalnym objawem wzrostu
rzęs i brwi.
Ewelina Małecka-Gad

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (LOT AW)

Ta akcja jest dla pielęgniarek, ratowników, lekarzy, wszystkich, którzy nas
leczą i ratują. Lokalna Organizacja
Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej
przygotuje specjalną, bezpłatną ofertę dla przedstawicieli personelu medycznego.
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 10

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka
gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
5 - w rogu ciemna
6 - świecące naczynie
9 - miasto spod ziemi
10 - owoc z kurzym wezwaniem
11 - podskakuje, a fajnie ją posiadać, aby
się przemieszczać
12 - czerwona, słodka, posiada rybę
Pionowo:
1 - normalna bywa dla wielu
koniecznością , poselska bywa dla wielu
marzeniem
2 - owad, który zszedł na psy
3 - liczbozwierzę do podtrzymywania
4 - bezpieczne dla opierzonego
malucha, a może być niebezpieczne dla
nieopierzonego
7 - śniadaniowa potrawa w każdym
kwiatku
8 - często piękne na morzu lub jeziorze,
a potrafią przyprawić o ból głowy

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 – przestawiony krab z łopatką - bark
4 – fruwający zdrobniały podkuwacz koni - kowalik
6 – sprężysty prezydencki sznur ze stanów - trampolina
9 – alkoholowy kwiat - piwonia
11 – fonetyczny angielski rozejm w towarzystwie ptaka, słodki
i czerwony - truskawka
12 – dla kota w czeskiej bajce - żwirek
Pionowo:
1 – ciemność z jednostką czasu - mrok
3 – slangowo komputer z imieniem w wojsku - kompania
5 – uwielbiany przez wielu gatunek drżenia zwierząt - dreszczowiec
7 – a owoc nie na nich - ananas
8 – kompozycja plastyczna na rowerze dla dysortografa - kolarz
10 – pierwiastek mniejszy od kompanii - pluton
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Lewą nogą mógł
wiązać krawaty

» Włodzimierz Ciołek
zagrał 29 razy w
biało-czerwonym
trykocie

Tak się często mówi o zawodnikach dysponujących znakomitą techniką. A taką miał Włodzimierz Ciołek. Jeden z najlepszych piłkarzy
wywodzących się z Wałbrzycha. Ciołka zna każdy kibic w mieście, a także wielu w kraju.
Wszak grał w reprezentacji, również w
mundialu.

Fot. użyczone (Archiwum prywatne Włodzimierza Ciołka)

W I lidze – w barwach Górnika i Stali Mielec – wystąpił
w 240 meczach, zdobywając
57 bramek. Raz był nawet
królem strzelców polskiej I ligi.
Szkoda, ale nigdy nie zdobył
mistrzostwa kraju. A zaczynał
kopać piłkę jeszcze w szkole
podstawowej podczas przerw
w lekcjach.

Włodzimierz Ciołek zadebiutował w seniorskiej kadrze
Górnika w meczu z Victorią
Wałbrzych. Miał wtedy 18
lat i od razu błysnął, strzelając… gola. Było to w 1974
roku, a Górnik występował
wówczas w lidze makroregionalnej (trzeci szczebel rozgrywek). Rok wcześniej juniorzy

» Wychowanek Górnika w I lidze rozegrał 240
meczów i strzelił 57 goli

biało-niebieskich wywalczyli
mistrzostwo Polski i „ławą”
zaczęli wchodzić do pierwszej
drużyny. W sezonie 1975/76
zespół objął Stanisław Świerk,
bardzo zasłużony dla klubu szkoleniowiec. Wtedy też
drużyna wygrała swoją grupę
makroregionalną i po zwycięstwach w czterozespołowym
finale z Unią Racibórz, Górnikiem Knurów i Spartą Szamotuły awansowała do II ligi.
Na tym szczeblu Włodzimierz
Ciołek grał w Wałbrzychu
jeszcze przez dwa sezony. W
1978 roku wypatrzyli go działacze Stali Mielec, dokąd się
przeniósł. W tym samym roku
wałbrzyszanin zadebiutował
również w kadrze w meczu z
Rumunią w Bukareszcie.
W Mielcu miał zastąpić Henryka Kasperczaka, który właśnie odszedł. Za partnerów
miał takie sławy jak Grzegorz
Lato czy Andrzej Szarmach.
Chyba żadnemu kibicowi nie
trzeba przybliżać tych nazwisk. Ciołek od zawsze grał
w środku pola. Odpowiadał
za kreowanie gry, egzekwował rzuty wolne i rożne. Jako
11-12-letni chłopak podczas
wakacji wiele czasu spędzał
na stadionie na Nowym Mieście. Mieszkał niedaleko, więc
przychodził rano, a wychodził
wieczorem. Czasami nie miał
czasu nawet zjeść obiadu.
Wielokrotnie starsi bramkarze
Górnika prosili 11-12 latka, by
ten dośrodkowywał. Na jego
centrach uczyli się interwencji
na przedpolu bramki.
Włodzimierza Ciołka jako
zawodnika Stali coraz częściej
do kadry powoływali selekcjonerzy. Z białym orzełkiem na
piersi wystąpił oficjalnie w 29
meczach, zdobywając 4 gole.
Tego najważniejszego strzelił
Peru podczas MŚ w Hiszpa-

nii. Po pierwszych meczach
mundialu 1982 roku Polacy
mieli tylko 2 punkty. Ostatni
mecz grali właśnie z reprezentacją z Ameryki Południowej. Drużyna prowadzona
przez Antoniego Piechniczka
wygrała wysoko. Cegiełkę
do sukcesu dołożył też wałbrzyszanin, który zdobył gola
zaraz po wejściu na boisko,
przy pierwszym kontakcie
z piłką. W kolejnych dwóch
meczach hiszpańskiego mundialu z ZSRR i Belgią, Ciołek
ponownie wchodził z ławki.
W półfinałowym spotkaniu z
Włochami zagrał od pierwszej
minuty. To nie był jego najlepszy występ. Został zmieniony
w przerwie, ale Włosi tego
dnia byli poza zasięgiem Polaków i to oni zagrali o mistrza.
Polacy wrócili z Hiszpanii jako
trzeci zespół globu. Za ten
sukces drużyna dostała do
podziału 40 tys. dolarów i
talony na samochody. Ciołek
kupił wtedy Dacię – kosztowała 499 tys. zł.
Po powrocie z MŚ nasz bohater grał jeszcze przez rok w
Mielcu. W sezonie 1982/83
Stal spadła z I ligi, tymcza-

sem Górnik awansował do
ekstraklasy. Do Wałbrzycha
wrócił też jego wychowanek,
który w debiutanckim sezonie
wśród najlepszych radził sobie wyśmienicie. Po rundzie
jesiennej Górnik był liderem
tabeli, wygrywając między
innymi w pamiętnym meczu
5:1 z Wisłą Kraków. Ciołek
zdobył w tym spotkaniu 4
gole. Niestety wiosna okazała
się słabsza. Biało-niebiescy
zajęli ostatecznie 6 miejsce, a
kapitan drużyny z 14 golami
został królem strzelców I ligi.
Był rozpoznawalny w mieście.
Kiedyś, mając kontuzję stał na
przystanku z nogą w gipsie,
podjechali milicjanci radiowo-

zem i odwieźli naszą gwiazdę
do domu.
Zimą 1987 roku piłkarz wyjechał za granicę. To były czasy, w których żeby „skoczyć”
na Zachód, piłkarz musiał się
mocno postarać. Trzeba było
mieć skończone 31 lat, a do
tego zebrać dziesiątki podpisów z różnych instytucji, ze
zgodą na opuszczenie kraju
włącznie. W końcu udało się
wyjechać do szwajcarskiego
FC Grenchen, gdzie wałbrzyszanin grając przez 4 lata
zdobył prawie 60 bramek.
Jego karierę przerwała w
1991 roku ciężka kontuzja
więzadeł krzyżowych.
Tomasz Piasecki

Liczby Włodzimierza Ciołka
Urodzony 24 marca 1956 roku
Mecze w I lidze – 240
Gole w I lidze – 57 (33 w Górniku, 24 w Stali)
Mecze w reprezentacji – 29
Gole w kadrze – 4
Kadra B – 5 spotkań i 1 bramka
Reprezentacja młodzieżowa – 12 meczów i 3 bramki
Przebieg kariery:
1974-1978 – Górnik Wałbrzych
1978-1983 – Stal Mielec
1983-1987 – Górnik Wałbrzych
1987-1991 – FC Grenchen (Szwajcaria)
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TU ZAMÓWISZ JEDZENIE NA WYNOS
1. Da Grasso Centrum ul. Rycerska
tel. 504-915-506, 74 663-19-27, 74 840-12-72
2. Da Grasso ul. Dunikowskiego 20
tel. 504-915-606, 74 843-10-78, 74 663-19-12
3. Kryształowa ul. Dunikowskiego 20
tel. 74 840-07-31
4. Złota Stacja ul. Rycerska 1
tel. 74 847-07-75
5. A’ propos ul. Henryka Wieniawskiego 82
odbiór i zamówienia tylko na miejscu
6. Happy Day Centrum – ul. Wajdy 1
tel. 661 311 661
7. Happy Day – ul. Palisadowa 47b
tel. 796 555 020
8. Gościniec Solicki – Szczawno-Zdrój
ul. Ratuszowa 5A tel. 695 59 52 27
9. Magdalenka – Boguszów-Gorce
tel. 570 147 215 lub 570 147 200
10. Polskie Smaki Wałbrzych ul. Nowy Świat 6
tel. 606 973 897
11. Pizza Lato Kebab ul. Moniuszki 1
tel. 501 826 716

