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Julia nie chce spać
Stara Kopalnia tętni życiem. Bezpreceden-
sowy projekt, zrealizowany przez władze 
Wałbrzycha, wizytowała w styczniu mini-
ster kultury Małgorzata Omilanowska.  
           »2

Wałbrzych walczy 
z próchnicą
Po wakacjach dentyści wrócą do wałbrzyskich szkół. Miasto wyposaży gabinety stomatologiczne w 
nowoczesny sprzęt. Na początek w pięciu wybranych placówkach. 

Zgodnie z założeniami 
programu ogłoszonego przez 
prezydenta Romana Szełe-
meja, wszystkie wałbrzyskie 
przedszkolaki, uczniowie 
miejskich podstawówek i 
gimnazjów – w sumie 11-12 
tys. osób -  mają zostać obję-
te w szkołach kompleksową 
opieką stomatologiczną. Na 
początek, w ramach pilotażu, 
wytypowano pięć placówek, 
w których jeszcze w tym roku 

za 540 tys. zł powstaną nowo-
cześnie wyposażone gabinety 
stomatologiczne. Od 1 wrze-
śnia zaczną w nich pracować 
dentyści. W następnym etapie 
Wałbrzych uruchomi od 12 
do 15 szkolnych gabinetów. 
Wszystkie będą tak samo wy-
posażone. W każdym będą 
obowiązywał ten sam zestaw 
procedur i system organiza-
cyjny. Rocznie utrzymanie 
szkolnych stomatologów bę-

dzie kosztować nie więcej niż 
5 mln zł.  

W ramach programu 
prowadzone będą działania 
edukacyjne, akcje promocyj-
ne, badania stomatologicz-
ne i leczenie zachowawcze. 
Dzieci nauczą się prawidłowo 
dbać o higienę jamy ustnej. 
Powszechnym nie tylko u 
wałbrzyskich uczniów pro-
blemom z próchnicą czy cho-
robami dziąseł będzie można 

zaradzić, gdy tylko się poja-
wią. 

Pierwsze gabinety stoma-
tologiczne pojawią się w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
nr 5, Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 15, Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 17, 
Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 21 i w II Liceum Ogól-
nokształcącym. 

Piotr Kanikowski
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Julia nie chce spać
Stara Kopalnia tętni życiem. Bezprecedensowy projekt, zrealizowany przez władze Wałbrzycha, wi-
zytowała w styczniu minister kultury Małgorzata Omilanowska.

Tłumy uczestniczyły w 
23. Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, co – pod-
czas bezpośre dnich łączeń z 
Warszawą pięknie pokaza-
ła telewizyjna Dwójka. Stara 
kopalnia gościła uczestników  
konferencji „Climate-KIC
-Lower Silesia Collaboration 
Project Meeting”. Obradowała 
w niej również Rada Gospo-
darczej Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. Prawdziwym wyzwaniem 
dla placówki okazały się jed-
nak ferie W połowie stycznia 
Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia zdominowały dzie-
ci, które po raz pierwszy mają 

szansę spędzić wolny od szkoły 
w takim miejscu. Tropami wał-
brzyskich baśni i legend zwie-
dzały zrewitalizowane obiekty 
po dawnej kopalni Julia, od-
krywając przy okazji tajemnice 
węgla. Zorganizowano też dla 
nich warsztaty garncarsko-ce-
ramiczne, na których mogli za-
nurzyć dłonie w glinie, zakrę-
cić kołem garncarskim, ulepić 
dzbanek lub kubek i po wypa-
leniu w specjalnym piecu za-
brać go na pamiątkę do domu. 
W Starej Kopalni odbywają też 
połączone z wycieczkami wy-
kłady dla pasjonatów historii, 
ciekawych dziejów wałbrzy-
skiego górnictwa. Można   na 
nich usłyszeć, na czym polegała 
praca górnika, i obejrzeć urzą-

dzenia, z których korzystali 
podczas każdej szychty. 

W tym tygodniu ferie się 
zakończą, w Starej Kopalni roz-
poczną jednak próby uczestnicy 
międzynarodowej akcji One 
Billion Rising, w ramach której 
tysiące osób na całym świecie 
tańczą, aby wyrazić sprzeciw 
wobec przemocy seksualnej i 
solidarność z kobietami, które 
jej doświadczyły.  Próby odbę-
dą się 30 stycznia o 16:30 i 6 
lutego o 16:30. Finałowy pro-
test-taniec zostanie wykonany 
w Walentynki. Oczywiście, w 
Starej Kopalni. 

FOT. CENTRUM NAUKI 
I SZTUKI STARA KOPAL-

NIA/ STARAKOPALNIA.PL

Górnicy górnikom

Sukces w rządowych negocjacjach na Śląsku sponsorują 
literki: K, G, H, M.

Aż do czasu wygaszenia Bobrek-Centrum, Sośnica-Ma-
koszowy, Brzeszcze i Pokój - nierentowne kopalnie Kom-
panii Węglowej - będą fedrować węgiel pod nowym opty-
mistycznym szyldem: Spółka Restrukturyzacji Kopalń. 
Rząd zamierza pokrywać ich straty, co eufemistycznie 
określa się  mianem restrukturyzacji. Koszt operacji osza-
cowano na 2,3 mld zł, ale znając bezkompromisowość  
naszych polityków wobec branży górniczej ekonomiści 
sugerują, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń to worek bez 
dna. 
Skąd rząd ma na to pieniądze? Z podatków, które płacimy 
wszyscy. Między innymi z  wprowadzonego w 2012 roku 
podatku od  wydobycia niektórych kopalin, przez który 
straciły sens  plany budowy nowej kopalni miedzi pod Bo-
lesławcem a działalność kopalni Lubin stała się – jak przy-
znaje prezes Herbert Wirth - trwale nierentowna. Z tytu-
łu podatku od niektórych kopalin KGHM płaci fiskusowi 
rocznie1,6 - 1,8 mld zł. Nie licząc dywidend wypłaconych 
Skarbowi Państwa, w ciągu trzech lat lubiński koncern 
wpompował  do polskiego budżetu grubo ponad 5 mi-
liardów złotych, między innymi po to, by rząd mógł dla 
świętego spokoju na Górnym Śląsku dopłacać po 60 tys. 
zł do każdej tony węgla. Chcą czy nie górnicy z KGHM 
w ramach zawodowej solidarności wspomagali górników 
z Kompanii Węglowej. Teraz będą wspomagać górników 
ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
Uważam, że spółka miała dużo lepsze pomysły na wyko-
rzystanie zysków wypracowanych w Legnicko-Głogow-
skim Okręgu Miedziowym. Dopóki Sejm nie wprowadził 
horrendalnie wysokiego podatku od wydobycia kopalin, 
w Lubinie snuto przecież plany powrotu z wydobyciem w 
rejon tzw. starego zagłębia miedziowego, w okolice Bole-
sławca, które od zamknięcia kopalni Konrad w Iwinach 
pogrążają się w biedzie i bezrobociu.  Wyniki odwiertów 
tchnęły optymizmem – potwierdziły, że porzucone pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych złoże w Synklinie Gro-
dzieckiej zawiera wystarczająco dużo miedzi, by przy 
obecnych cenach na rynku metali jej wydobycie opłaci-
ło się KGHM-owi. Ale po opodatkowaniu wydobycia 
miedzi rachunek ekonomiczny bolesławieckiej inwestycji 
przestał wyglądać dobrze. Plany trzeba było zarzucić.  Z 
tego samego powodu Zakładom Górniczym Lubin za-
częło zagrażać przedwczesne zamknięcie. Z tego samego 
powodu KGHM będzie musiał rezygnować z eksploatacji 
słabiej okruszcowanych fragmentów złoża w tej i innych 
kopalniach. Z tego samego powodu zarabiająca miliardy 
złotych rocznie spółka musi się zadłużać, aby inwestować 
i przetrwać.  
W wadze, kiedy jedna szalka idzie w górę, druga opada 
w dół. Przez politykę fiskalną rządów Donalda Tuska i 
Ewy Kopacz nie będzie pracy dla górników pod Bolesław-
cem i - być może już niebawem - nie będzie jej także w 
Lubinie. Będzie natomiast praca dla górników w kopal-
niach Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy, Brzeszcze 
i Pokój. Miliardy złotych, które mogły wspierać rozwój 
Dolnego Śląska, rząd woli topić w górnośląskim węglu. 
Bardzo jestem ciekaw opinii górników z Lubina. Czy po-
dzielają dumę kolegów ze Śląska, którzy zwyciężyli z pre-
mier Ewą Kopacz. Czy to zwycięstwo ma sens.  

Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, 
redakcja@24legnica.pl
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Śmierć na gigancie
Siedemnastoletni Kamil J. odpowie przed sądem za śmierć młod-
szego kolegi, z którym uciekł  z ośrodka wychowawczo-resocjali-
zacyjnego w Szklarskiej Porębie. Skradzionym samochodem roz-
trzaskali się w drodze do domu. Prokurator skierował już do sądu 
akt oskarżenia. 

Cztery dni przed 
wypadkiem Kamil J. 
skończył 17 lat. To dla-
tego przed sądem będzie 
odpowiadał jak dorosły. 
Grozi mu do 12 lat po-
zbawienia wolności. 

Wolności, dla której 
20 października 2014 
roku uciekł ze Szklar-
skiej Poręby, z ośrodka, 
który zajmuje się wy-
chowaniem i resocjali-
zacją trudnej młodzieży. 
Towarzyszył mu 16-let-
ni kolega. Planowali 
dostać się do domów, 
w okolice Wrocławia. 
Na piechotę doszli do 
Jeleniej Góry. Tu skradli 
Hondę Civic, zostawio-
ną przez nierozsądnego 
właściciela z kluczykami 
w środku. Nim namie-
rzyła ich policja, zdołali 
dojechać pod Strzegom.

Od początku pro-

wadził Kamil J., cho-
ciaż nie miał prawo 
jazdy. Zachowująca się 
ryzykownie Honda Ci-
vic wzbudziła niepo-
kój innych kierowców. 
Powiadomieni przez 
nich policjanci spró-
bowali zatrzymać po-
jazd na drodze nr 5 w 
Strzegomiu. Ale Kamil 
J. zlekceważył sygnały 
dźwiękowe i świetlne. 
Zamiast zjechać na po-
bocze, wykonał niebez-
pieczny manewr, dodał 
gazu i uniknął kontroli. 
Chwilę później w oko-
licach Jaroszowa stracił 
panowanie nad pojaz-
dem, który zjechał z 
drogi i wpadł do rowu. 
Szesnastolatek, jadący 
jako pasażer bez przy-
piętych pasów, wypadł 
przed przednią szybę. 
W wyniku szeregu obra-

żeń wielonarządowych 
poniósł natychmiasto-
wą śmierć. Ale Kamil J. 
wyszedł z kraksy niemal 
bez szwanku. Jeszcze 
spróbował ucieczki, nim 
ostatecznie dopadli go 
policjanci. 

Obaj nastolatkowie 
byli trzeźwi. Niczego 
podejrzanego nie wy-
kazało też badanie na 
obecność narkotyków. 
Kamil po krótkiej ho-
spitalizacji trafił do 
tymczasowego aresztu 
jako podejrzany o spo-
wodowanie wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym, 
ucieczkę z miejsca zda-
rzenia i kradzież Hondy 
Civic. Widoki na wol-
ność ma raczej marne. 

Piotr Kanikowski

Zrobił z człowieka pochodnię

Michał B. ma 23 
lata. Tego ranka był z 
nim 22-letni Kamil W. 
I ten trzeci - o poko-
lenie starszy, spotkany 
przypadkiem - którego 
pod sklepem namówili 
dla hecy, by wychylił na 
raz półlitrową butelkę 
wódki. Ojczulek dał 
radę, wypił, tylko potem 
już nie dał rady ustać 
na nogach; stracił przy-
tomność i upadł na zie-
mię. Późniejsze badania 
wykażą w jego organi-
zmie ponad 6 promili 
alkoholu.

Trudno powie-
dzieć, co chodziło po 
głowie Michałowi B., 
gdy kupioną w okolicy 
podpałką oblewał   le-
żącego na ziemi kom-
pana i gdy przykładał 
ogień do ciała. Piwem 
próbował zgasić pierw-
sze płomienie, ale były 
szybsze. Gdy ubranie 
zajęło się ogniem, a 

krzyki palonego żyw-
cem mężczyzny zwabiły 
przechodniów, Michał z 
Kamilem uciekli.

Ich znajomy jesz-
cze jakiś czas płonął jak 
żywa pochodnia. Nim 
ludzie zdołali stłumić 
ogień, doznał oparzeń 
trzeciego stopnia na po-
łowie skóry. Miał popa-
rzone drogi oddechowe. 
Trafił do szpitala, ale 
mimo wdrożenia specja-
listycznego leczenia, nie 
udało się uratować jego 
życia. Zmarł po  trzech 
tygodniach od pożaru.

Świdnicka policja 
szybko odnalazła Mi-
chała B. i Kamila W. 
Obaj zostali zatrzymani 
jeszcze 10 sierpnia.      

Michał. B. i Kamil 
W. zostali zatrzymani 
przez Policję jeszcze w 
dniu 10 sierpnia 2014 
r. Obaj byli nietrzeźwi 
(około 1,5 promila al-
koholu we krwi).

-  Za zabójstwo 
ze szczególnym okru-
cieństwem grozi kara 
pozbawienia wolno-
ści na czas nie krótszy 
niż 12 lat, kara 25 lat 
pozbawienia wolno-
ści albo dożywotniego 
pozbawienia wolności 
– informuje prokura-
tor Ewa Ścierzyńska, 
rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Świdnicy. 
- Kamila W. prokurator 
oskarżył o nieudzielania 
pomocy pokrzywdzo-
nemu, znajdującemu się 
w  położeniu grożącym 
n i ebe zp i e cz eńs t wem 
utraty życia i ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. 
Grozi za to kara do 3 lat 
pozbawienia wolności. 
Sprawa zostanie rozpo-
znana przez Sąd Okrę-
gowy w Świdnicy.

Piotr Kanikowski

Michał B., który 10 sierpnia 2014 roku przy ul. Wrocławskiej w 
Świdnicy oblał podpałką do grilla i podpalił znajomego, odpo-
wie przed sądem za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. 
Grozi mu dożywocie.

Jest już jedenasta 
część Encyklopedii 
Świdnicy!

Jedenastą część En-
cyklopedii Świdnicy, czyli 
karty z artykułami m. in. 
dotyczącymi życiorysu Jo-
hanna Riedela, Księżnej 
Agnieszki, Tadeusza Ząbka 
czy historii kolei w Świd-
nicy można już odbierać w 
Czytelni Naukowej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Świdnicy (ul. Francisz-
kańska 18, I piętro).

Wszystkich, którzy za-
pisali się na listę subskry-
bentów, zapraszamy do od-
wiedzenia MBP.

Równolegle z „papie-
rowym” wydaniem Ency-
klopedii Świdnicy na stro-
nie www.um.swidnica.pl, 
w zakładce „Encyklopedia 
Świdnicy”, można nieod-
płatnie pobierać kolejne 
części Encyklopedii w wer-
sji elektronicznej.

Projekt realizują Urząd 
Miejski i Towarzystwo Re-
gionalne Ziemi Świdnic-
kiej.
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On rentgen ma w rękach
Rozmowa z Jerzym Rakiem, legnickim bioenergoterapeutą, osteopatą i healerem.

Jak długo zajmuje się Pan 
medycyną alternatywną?

- Robię to już 40 lat. Liczba 
osób, którym pomogłem, idzie 
w tysiące. Mam pacjentów z 
Kanady, Stanów Zjednoczo-
nych, Belgii, Holandii, Niemiec, 
Anglii, Islandii, Rosji i z całej 
praktycznie Polski. Potwier-
dzeniem mojej skuteczności są 
świadectwa, które uzdrowieni 
wpisują do księgi gości na mo-
jej stronie internetowej rakjerzy.
pl.tl. 

Z jakimi problemami pa-
cjenci najczęściej się zgłaszają 
do Pana?

- Dużo ludzi przychodzi z 
rwą kulszową, z krótszą nogą i z 
zespołami bólowymi lub zmia-
nami zwyrodnieniowymi kręgo-
słupa oraz stawów. Ale w mojej 
długiej karierze bioenergotera-
peuty przyszło mi zajmować się 
chyba wszystkimi dziedzinami 
medycyny poza ginekologią czy 
pediatrią.  

A co uważa Pan za swoją 
specjalność? W czym osiąga 
Pan najlepsze efekty?

- One dotyczą różnych 
dolegliwości, ale zwróciłbym 
uwagę przede wszystkim na eli-
minowanie zagrożeń ze strony 
kręgosłupa.  Badanie pacjentów 
rozpoczynam zwykle od spraw-
dzenia, czy są zachowane prze-
strzenie międzykręgowe a kręgi 
na siebie nie uciskają. Każdy 
krąg w kręgosłupie jest bowiem 
połączony unerwieniem z okre-
ślonym narządem, a wszelkie 
nieprawidłowości w ich położe-
niu mogą być przyczyną odczu-
wania problemów zdrowotnych. 
Wykonuję masaże. Potrafię me-
todą kręgarską, bezoperacyjnie, 
podczas jednorazowego zabiegu 
trwającego 2-3 sekundy, wydłu-
żyć krótszą nogę o nawet 2,5 
centymetra. To alternatywa dla 
metody Ilizarowa, polegającej 
na rozcięciu pod narkozą kości 
udowej, rozsunięciu jej, zalaniu 
kostniną i – po zrośnięciu się - 
długotrwałej rehabilitacji. 

Mówią o Panu człowiek
-rentgen. Skąd się to wzięło?

- Uważam, ze zdjęcie ren-
tgenowskie nie jest w stanie 
oddać tego, co doświadczony 
bioenergoterapeuta wyczuwa 
koniuszkami swych palców. Dla 
mnie palce są jak oczy. Nimi wy-
konuje badanie: dotykając krę-
gosłupa staram się dotrzeć do 
przestrzeni zagrożonych, obję-
tych chorobą i szukać przyczyn 
dolegliwości. Na 99 procent 
potrafię wyłapać, gdzie pojawia 
się ucisk korzeniowy; gdzie są 
cechy dysku centralnego. 

Czy medycyna alternatyw-
na może być uzupełnieniem 
konwencjonalnej?

- Musi być. Uważam, że 
osoby zajmujące się medycyną 
alternatywną zawsze powinny 
współpracować z lekarzami. Le-
karze mogą ukierunkować tera-
pię pacjenta. 

Zaufanie w moc uzdrowi-

ciela wydaje mi się kluczowe. 
Pacjenci oddają się w Pana ręce 
bez obaw? 

- Tak, bo wiedzą, że ich 
bezpieczeństwo jest dla mnie 
najważniejsze. Dbam, by nie 

zaszkodzić osobie, która się do 
mnie zgłasza. Zajmuje się tylko 
tymi pacjentami, którym jestem 
w stanie pomóc. Przy pierwszej 
wizycie dokładnie sprawdzam 
przeciwskazania. Jeśli mam ja-

kiekolwiek wątpliwości, nie po-
dejmują się wykonania zabiegu. 
W końcu zdrowie każdy ma 
tylko jedno. 

REKLAM
A
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Wałbrzych nie do ominięcia

Kolejna wystawa w Multimedialnej Galerii Obrazu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Starej Kopalni. „Wałbrzych AlterArt” przedstawia nie tylko miejsca 
ciekawe, wręcz magiczne, które często bez zauważenia mijamy, pokazuje także Wałbrzych w nowej formie – indywidualnej dla każdego autora. Wystawę 
będzie można oglądać od 19 stycznia do 6 lutego.

WOK; FOT. ARCHIWUM WOK

Komenda jak nowa
Tak bardzo oczekiwany remont obiektu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w większości dobiegł końca.

Prace rozpoczęły się w po-
łowie sierpnia ubiegłego roku 
i od razu nabrały tempa. Po-
dobnie stało się z budynkiem 
drugiego komisariatu, który 
spełnia już wymagania standa-
ryzacji budynków Policji. Oba 
obiekty można określić jako 
nowe miejsce pracy dla około 
280 policjantów i pracowników 
cywilnych.

W ramach remontu zmo-

dernizowano budynek wałbrzy-
skiej komendy, plac dziedzińca 
przy obiekcie oraz garaże dla 
policyjnych pojazdów. Wymiana 
stolarki okiennej oraz ocieplenie 
ścian zwiększyły komfort ciepl-
ny, co odczuł każdy pracujący w 
komendzie. W części wyremon-
towane zostały pomieszczenia, 
w których pracują zatrudnieni 
nie tylko funkcjonariusze, ale 
również osoby cywilne. Obiekt 

spełnia wymagania standaryza-
cji budynków Policji począwszy 
od kolorystki, na stworzeniu 
nowej recepcji z nowym logo 
kończąc. Zgodnie z założe-
niami programu standaryzacji 
komend i komisariatów policji 
warunki obsługi obywateli oraz 
pracy funkcjonariuszy i innych 
pracowników uległy znacznej 
poprawie, co przełożyło się na 
jakość wykonywanych obowiąz-

ków oraz dużo lepsze samopo-
czucie pracujących w obiekcie 
jednym jak i drugim. Remont 
sfinansowano ze środków Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji wspartych środ-
kami z Ministerstwa Środo-
wiska oraz Samorządu Miasta 
Wałbrzycha.  

Warto zaznaczyć, że czas 
remontu wprowadził wiele za-

mieszania, a mimo to nie zakłó-
cił porządku w codziennej pracy 
policjantów i nie odbił się na jej 
jakości. To co do tej pory poczy-
niono niezmiernie nas cieszy. 
Przy sprzyjającej aurze założe-
nia programu standaryzacji w 
dalszym ciągu będą realizowane. 

Komenda ostatni raz była 
remontowana w 1993 roku. W 
międzyczasie dokonano drob-

nych zmian i prac remontowych 
np. w 2011 roku, kiedy to ulep-
szono i odnowiono świetlicę 
przeznaczoną do odpraw i uro-
czystości policyjnych.

Źródło: Komenda Miejska 
Policji w Wałbrzychu

FOT. WALBRZYCPOLI-
CJA.http://www.walbrzych.

policja/GOV.PL
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Prezydent zgasiła gwiazdy
Po siedmiu edycjach przestał istnieć Świdnicki Festiwal Reżyserii Filmowej. Nowe władze miasta uznały, że jest zbyt drogi. Zarezerwowane na tego-
roczną imprezę 230 tys. zł zamiast firmie Stanisława Dzierniejko prezydent Beata Moskal–Słaniewska przekazała do dyspozycji Świdnickiego Ośrodka 
Kultury.     

Znika jedyna w roku im-
preza, podczas której świd-
niczanie mieli możliwość za 
darmo obejrzeć w kinie do-
bre polskie filmy i spotkać się 
z ich twórcami, np. z Pawłem 
Pawlikowskim, reżyserem tak 
docenianej ostatnio w świecie 
„Idy”. 

Decyzja nie jest zasko-

czeniem. Już jako radna Be-
ata Moskal-Słaniewska nie 
ukrywała krytycznych opinii 
na temat Świdnickiego Fe-
stiwalu Reżyserii Filmowej. 
W kampanii wyborczej za-
powiadała zastąpienie go o 
lepszym Festiwalem Filmów 
Dokumentalnych „Okiem 
Młodych“. Zapowiada-
ła  nawiązanie współpracy z 
Romanem Gutkiem i jego 
wrocławskim festiwalem 
T-Mobile Nowe Horyzonty. 

Nadszedł czas na realizację 
tych zapowiedzi.  

Następczyni Wojciecha 
Murdzka deklaruje, że nie 
zamierza oszczędzać na kul-
turze. Nie próbuje jednak 
udawać, że świdnicki festiwal 
był znaczącym wydarzeniem 
na filmowej mapie Polski. 
Choć miasto przeznaczało na 
jego organizację 230 tys. zł 
rocznie, zawsze pozostawałby 
ubogim krewnym T-Mobile 
Nowe Horyzonty, Krakow-

skiego Festiwalu Filmowego 
czy Festiwalu Filmowego w 
Gdyni, dysponujących kilka-
set razy wyższymi budżetami. 

Pieniądze budzą w tej 
sprawie największe emocje. 
Podczas konferencji pra-
sowej, na której prezydent 
Beata Moskal-Słaniewska 
ogłosiła swą decyzję, padały 
kwoty. Około 20 proc. miej-
skiej dotacji szło na wyna-
jęciem sal do projekcji oraz 
opłaty licencyjne za filmy. 

Lwią część pożerały gaże dla 
gwiazd (od 800 do 10 tys. 
zł na osobę). Na podstawie 
imiennej umowy 65 tys zł. 
wynagrodzenia przysługiwa-
ło Stanisławowi Dzierniejko 
z Wrocławia, pomysłodawcy, 
producentowi i dyrektorowi  
festiwalu w jednej osobie. 
Jego firma miała zarabiać 
kolejne 20 tysięcy złotych na 
produkcji filmu promującego 
festiwal. 15 tysięcy złotych 
płacono za utrzymanie biura 

festiwalowego.
Stanisław Dzierniejko 

zaprzecza tym rachunkom. 
Twierdzi, że nie pobierał z 
miasta ani złotówki. Jego 
wynagrodzenie zależało wy-
łącznie od hojności dona-
torów, których musiał sam 
pozyskać. Zapowiada, że zor-
ganizuje Festiwal Reżyserii 
Filmowej w innym mieście. 
Już bez słowa „świdnicki” w 
nazwie. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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od 30.01.2015 
do 05.02.2015

POKAZY I WYDARZENIA SPE-
CJALNE:
KLASYKA OPERY W CINEMA3D 
| IL TROVATORE | 7 LUTEGO 
2015 | GODZINA 20:00
CINEMA3D w Świdnicy zaprasza 
na klasykę opery – „IL TROVATO-
RE”  Giuseppe Verdi.
Il Trovatore - Na zamku hrabiego 
Luny kapitan Ferrano opowiada 
historię zniknięcia młodszego 
brata swojego pana. Dworzanie 
dowiadują się również, że żyje 
jeszcze córka tej Cyganki, która 
porwała dziecko, a sama została 
spalona […]
PRZEDSPRZEDAŻ | PIĘĆDZIE-
SIĄT TWARZY GREYA
Nie czekaj, już dzisiaj kup bilet 
na seans Pięćdziesięciu twarzy 
Greya, w tym bilet na specjalny 
pokaz premierowy, który będzie 
miał miejsce o godzinie 00:01 w 
nocy z 12 na 13 lutego. Więcej 
szczegółów w kasach kina CINE-
MA3D.
Pięćdziesiąt twarzy Greya  - Ana-
stasia Steele jest młodą studentką 
literatury, która przeprowadza wy-
wiad z intrygującym Christianem 
Greyem - milionerem i przedsię-
biorcą. Dziewczyna jest zafascy-
nowana inteligentnym i przystoj-
nym mężczyzną, który robi na niej 
niesamowite wrażenie, jednak 
gdy ich spotkanie dobiega końca, 
stara się o nim zapomnieć […]
MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI ON-
LINE SEANSU PREMIEROWE-
GO ORAZ INNYCH SEANSÓW 
W DNIACH OD 16 DO 19 LUTE-
GO.
PREMIERY:
Pingwiny z Madagaskaru 2D/3D
USA, b.o.; komedia/animowany/ 
92 min
Kinowy film animowany o przy-
godach paczki pingwinów, boha-
terów bijącego rekordy popular-
ności serialu TV i trzech filmów z 
serii „Madagaskar”, które w pol-
skich kinach obejrzało w sumie 
niemal 5 500 000 widzów.
2D – 9:15; 11:30; 13:45; 16:00; 
18:15 
3D – 12:00; 14:15; 17:00
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w 
niniejszym repertuarze. Aktualny 
repertuar jest dostępny w kasie i 
na stronie kina oraz pod numerem 
rezerwacji.
Ziarno prawdy
Polska, od 16 lat; Thriller/ 110 min
W Sandomierzu zostaje popeł-
niona straszliwa zbrodnia. Cia-
ło zamordowanej kobiety, po-
wszechnie lubianej działaczki 
społecznej, zostaje podrzucone 
nagie w miejscu publicznym. Spo-
sób w jaki pozbawiono ją życia 
przywodzi na myśl mord rytualny. 
Lokalni stróże prawa pod wodzą 
niedawnego gwiazdora stołecznej 
prokuratury, Teodora Szackiego, 
będą musieli nie tylko rozwiązać 
zagadkę kryminalną, ale także 
stawić czoło rozhisteryzowanej 
opinii publicznej. 
14:30; 19:00; 20:30; 22:00
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w 
niniejszym repertuarze. Aktualny 
repertuar jest dostępny w kasie i 
na stronie kina oraz pod numerem 
rezerwacji.
Siódmy syn 3D
USA, od 15 lat; fantasy/ 102 min
Tom Ward, siódmy syn siódme-
go syna, zostaje oddany do stra-
charza - tajemniczego mężczy-
zny broniącego granic Hrabstwa 
przed mrokiem. Wkrótce po tym 
chłopak będzie musiał stoczyć 
najważniejszy pojedynek w swoim 

życiu. Czy wyjdzie z niego cało? 
Czy wygra z mrokiem? Czy podej-
mie odpowiednią decyzję mającą 
zadecydować o jego życiu?
12:15; 13:00; 17:30
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w 
niniejszym repertuarze. Aktualny 
repertuar jest dostępny w kasie i 
na stronie kina oraz pod numerem 
rezerwacji.
Bezwstydny Mortdecai
USA, od 15 lat; komedia/ 100 min
Komedia kryminalna z Johnnym 
Deppem w tytułowej roli. Part-
nerują mu Ewan McGregor oraz 
Gwyneth Paltrow. Za reżyserię 
odpowiedzialny jest David Koepp 
(„Sekretne okno”, „Bez hamul-
ców”).
20:45
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w 
niniejszym repertuarze. Aktualny 
repertuar jest dostępny w kasie i 
na stronie kina oraz pod numerem 
rezerwacji.
Carte Blanche
Polska, od 15 lat; obyczajowy/ 
100 min
Kacper (Andrzej Chyra), uwiel-
biany przez uczniów nauczyciel 
historii z lubelskiego liceum, za-
czyna stopniowo tracić wzrok. 
Diagnoza lekarska nie pozostawia 
złudzeń. Mężczyźnie, z powodu 
wady genetycznej, grozi trwała 
ślepota. Początkowo załamany, 
ostatecznie postanawia ukryć 
przed przełożonymi problemy 
zdrowotne, aby zachować pracę 
i doprowadzić do matury swoich 
uczniów. Jedynym powiernikiem 
tajemnicy nauczyciela zostaje 
jego najlepszy przyjaciel Wik-
tor (Arkadiusz Jakubik). Kacper, 
zmagając się z nową sytuacją i 
nowymi wyzwaniami, nawiązuje 
bliską przyjaźń z koleżanką z pra-
cy (Urszula Grabowska) i próbuje 
pomóc zbuntowanej uczennicy, 
Klarze (Eliza Rycembel), która 
ukrywa swój własny sekret. 
10:00; 18:30
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w 
niniejszym repertuarze. Aktualny 
repertuar jest dostępny w kasie i 
na stronie kina oraz pod numerem 
rezerwacji.
Hiszpanka
Polska, od 15 lat; dramat/ 117 min
Jeden z z najsłynniejszych pol-
skich pianistów i polityków Igna-
cy Jan Paderewski (Jan Frycz) w 
dramatycznych okolicznościach 
próbuje dotrzeć do Polski. Zamie-
rza mu w tym przeszkodzić pra-
cujący dla pruskiej armii mroczny 
Doktor Abuse (Crispin Glover). 
W grupie spirytystów ratujących 
Mistrza przed atakiem medium 
znajdują się kochankowie (Jakub 
Gierszał i Patrycja Ziółkowska) 
gotowi poświęcić wszystko - dla 
wolności Ojczyzny i dla siebie na-
wzajem. 
9:15
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w 
niniejszym repertuarze. Aktualny 
repertuar jest dostępny w kasie i 
na stronie kina oraz pod numerem 
rezerwacji.
Wkręceni 2
Polska, od 15 lat; komedia/ 95 min
Druga część przebojowej komedii 
z 2014 roku. Za kamerą ponownie 
Piotr Wereśniak („Och Karol 2”), 
a na ekranie gwiazdy polskiego 
kina Paweł Domagała, Małgorza-
ta Socha, Marta Żmuda Trzebia-
towska oraz Anna Mucha.
16:15; 19:45; 21:30
Ze względu na pokazy specjalne 

KINO zastrzega sobie zmiany w 
niniejszym repertuarze. Aktualny 
repertuar jest dostępny w kasie i 
na stronie kina oraz pod numerem 
rezerwacji.
Dzwoneczek i bestia z Nibylandii 
2D/3D
USA, b.o.; familijny/animowany/ 
76 min
Jelonka, beztroska i utalentowana 
wróżka świata zwierząt, wierzy, 
że wróżek nie należy osądzać po 
pozorach, a zwierząt po ich kłach. 
Dlatego też, nie zważając na nic, 
zaprzyjaźnia się z nieznaną niko-
mu ogromną bestią i decyduje się 
sprowadzić ją do Przystani Elfów. 
Pomysł Jelonki jednak nie wszyst-
kim przypada do gustu…
2D – 11:15 
3D – 15:15
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w 
niniejszym repertuarze. Aktualny 
repertuar jest dostępny w kasie i 
na stronie kina oraz pod numerem 
rezerwacji.
Paddington
Francja/Wlk. Brytania, od 7 lat; 
komedia/familijny/ 95 min
Miś o imieniu Paddington miesz-
ka w Peru wraz ze swoją ciocią. 
Pewnego dnia ich wspólny dom 
zostaje zniszczony, a niedźwia-
dek wyjeżdża do Anglii, aby tam 
szukać szczęścia. Po przybyciu 
do Londynu, okazuje się, że nie 
jest to miejsce przyjazne dla bez-
domnych, pluszowych misiów. 
Paddington postanawia odszukać 
dawnego znajomego ciotki, który 
mieszka w Londynie. Na swojej 
drodze spotyka jednak, Brownów, 
którzy oferują mu tymczasowy 
pobyt w swoim domu. Nie są oni 
świadomi jakie niebezpieczeń-
stwa i przygody ściągnie na nich 
mały, pluszowy niedźwiadek.
9:15
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w 
niniejszym repertuarze. Aktualny 
repertuar jest dostępny w kasie i 
na stronie kina oraz pod numerem 
rezerwacji.
VOUCHERY
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom firm, instytucji i osób prywat-
nych, kino CINEMA 3D w Świdni-
cy przygotowało atrakcyjną ofertę 
voucherów – biletów otwartych z 
długim terminem ważności, obo-
wiązujących we wszystkie dni 
tygodnia na dowolny seans z re-
pertuaru kina, w wersji 2D lub 3D.
Voucher to idealny pomysł na:
* prezenty dla bliskich osób, 
gwarantujący wspólnie spędzony 
czas z filmem za rozsądną cenę,
* wykorzystanie środków z fundu-
szu socjalnego,
* atrakcyjną formę motywacji pra-
cowników,
* upominek dla kontrahentów i 
klientów Państwa firmy.
Szczegółowe informacje na te-
mat zakupu:
• firmy i instytucje – mailowo alek-
sandrawalerowicz@cinema3d.pl 
lub pod numerem telefonu 728 
595 209
• osoby indywidualne – w kasie 
kina, pod numerem telefonu 74 
639 90 57.
Serdecznie zapraszamy!
REZERWACJA TELEFONICZNA 
+48 74 639 90 56
KONTAKT
CINEMA 3D Świdnica - Galeria 
Świdnicka
ul. Westerplatte 29, 58-100 Świd-
nica
 tel: +48 74 639 90 56
www.cinema3d.pl

Z dużym smutkiem do-
wiedziałem się z internetu, 
że po siedmiu latach wzrasta-
jącego zainteresowania nowe 
władze Świdnicy zdecydowały 
się na likwidację tegorocznego 
Festiwalu Reżyserii Filmo-
wej. Mieszkając i tworząc 
od prawie pięćdziesięciu lat 
poza Polską uważnie obser-
wowałem od zarania losy fe-
stiwalu z perspektywy wolnej 
od regionalnych rozgrywek 
politycznych. Nie ukrywam, 
że byłem fanem świdnickiego 
festiwalu i jego bywalcem od 
lat. W ciągu ostatnich pięciu 
lat uczestniczyłem - jako juror 
lub zaproszony gość - w bli-
sko czterdziestu festiwalach, 
głównie festiwalowej mię-
dzynarodowej ekstraklasy. Co 
powodowało, że przez ostatnie 
pięć lat co roku przyjeżdżałem 
do Świdnicy? Głównie dwa 
powody: unikalny charakter 
samego festiwalu oraz to co 
robił dla miasta, a zwłasz-
cza młodzieży szkolnej. Co 
roku na całym świecie odby-
wa się ponad 3500 festiwali 
f ilmowych. Sama Warszawa 
w 2013 miała ich ni mniej ni 
więcej tylko 34. Każdy festi-
wal ma oczywiście - by różnić 
się od pozostałych - swój wła-
sny unikalny prof il. Co czyni-
ło świdnicki festiwal innym od 
nie tylko warszawskich, lecz 
pozostałych tysięcy festiwali? 
Był jedynym na świecie po-
święconym tylko i wyłącznie 
sztuce reżyserii f ilmowej. Był 
jedynym festiwalem podczas 
którego w uroczym i przychyl-
nym mu mieście reżyserzy mo-
gli spotkać się i w przyjaznej 
atmosferze, z dala od polity-
ki i różniących ich poglądów 
na świat porównać notatki, 
wymienić doświadczenia, 
nauczyć się czegoś nowego, a 
przy okazji przekazać swoją 
wiedzę następnym pokole-
niom i uhonorować najlep-
szego polskiego reżysera roku. 
Zeszłoroczny laureat "Złotego 
dzika" w tym roku otrzymał 
dwie nominacje do Oscara, 
oczywiste jest więc że nagro-
dy związane ze Świdnicą nie 
były podejmowane pochopnie 
lub po kumotersku, lecz przez 
grono fachowców i z głęboką 
rozwagą dla kunsztu reżyser-
skiego. Co roku, przez ostatnie 
siedem lat, pomimo ograniczo-
nych środków f inansowych, 
festiwal rozrastał się, przy-
ciągał coraz więcej widzów i 
robił się coraz ciekawszy. Co 

więcej nie zamykał się tylko 
w ramach miasta. Osobiście 
poznałem widzów, którzy 
przyjeżdżali do Świdnicy nie 
tylko z odległych regionów 
Polski ale również z bliższej 
i dalszej zagranicy, gdyż da-
wał im możliwość obejrzenia 
w ciągu pięciu dni najlepszych 
polskich f ilmów i spotkania 
ich twórców. Często organi-
zowali swoje wakacje dookoła 
festiwalu. Jak ktoś słusznie 
zauważył lasy rosną wolno 
lecz palą się szybko. Decyzja 
nowych władz wydaje mi się 
decyzją polityczną, niesłusz-
ną i szkodzącą mieszkańcom 
Świdnicy. Nie będę polemizo-
wał  z sumami zawartymi w 
komunikacie prasowym, gdyż 
są po prostu śmieszne. Prze-
liczone na stawki miesięcz-
ne - organizacja festiwalu to 
wbrew pozorom całoroczna 
praca - wynagrodzenie or-
ganizatora i pomysłodawcy, 
w porównaniu z zarobkami 
dyrektora T-mobile Nowe Ho-
ryzonty - nie wiem, ale po-
dejrzewam - może okazać się 
dużo niższe i bliższe średniej 
krajowej. Czy suma z budżetu 
miasta odebrana festiwalowi, 
która -  i tu cytuję komunikat 
prasowy -  "zostanie przeka-
zana do Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury. Pieniądze mają 
zostać wykorzystane na doto-
wanie sprowadzanych przed-
stawień teatralnych (wstępnie 
występy miały by odbywać się 
raz na kwartał), na przeglądy 
f ilmowe dla kinomanów oraz 
na propagowanie grup teatral-
nych począwszy od młodzieży 
po seniorów"  przyniesie więcej 
korzyści miastu niż rozwija-
jący się festiwal? Raczej wąt-
pię. Kilka lat temu, jako szef 
jury festiwalu scenariuszy we 
Wrocławiu, mówiąc że "War-
szawa to Polska a Wrocław 
to Europa" przestrzegałem 
przed uzależnianiem cennych 
regionalnych inicjatyw od 
Warszawy i tam panujących 
rozgrywek polityczno-perso-
nalnych. Nie ulega wątpliwo-
ści że festiwal miał przyszłość 
i z wolna przeradzał się w 
imprezę międzynarodową. 
Poza śmietanką polskiej sztu-
ki f ilmowej - od Kazimierza 
Kutza, Sylwestra Chęcińskie-
go, Janusza Morgensterna, 
Krzysztofa Zanussiego, Janu-
sza Zaorskiego, Filipa Bajo-
na po Pawła Pawlikowskiego, 
Adriana Panka i Bodo Koxa, 
że wymienię tylko kilku z 

bardzo wielu - regularnie po-
jawiali się w Świdnicy reży-
serzy zagraniczni: z Australii, 
Węgier, Bułgarii, Niemiec i 
Stanów Zjednoczonych. Argu-
ment,  że - jak zarzuca nowy 
zarząd miasta - "zaintereso-
wanie przejawiała tylko TVP 
Wrocław i lokalne portale. Na 
próżno szukać wzmianki o 
festiwalu na stronie Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej..." 
nie jest ani dobrym ani dale-
kowzrocznym. To tak jakby 
powiedzieć że skoro mieszkań-
cy stolicy chorują na grypę, to 
wszyscy na Dolnym Śląsku też 
powinni zachorować. Jeżeli 
bycie wymienionym na portalu 
PISFU w Warszawie staje się 
wymiernikiem sukcesu w Pol-
sce, obawiam się że nie świad-
czy to zbyt dobrze o miejskich 
decydentach i ich aspiracjach. 
Film ma to od siebie, że gene-
ruje dużo dochodów peryferal-
nych, z których część w formie 
lokalnych podatków wzbogaca 
kasę miasta. Na przyjezdnych 
gościach festiwalowych zyskują 
hotele, restauracje, kawiarnie, 
przedsiębiorstwa taksówko-
we, lokalne sklepy i kina. A 
nikt nie kwestionuje, że gości 
przez ostatnie siedem lat co 
roku przybywało. Nie widzę 
żeby pieniądze przeznaczone 
przez nowe władze Świd-
nickiemu Ośrodkowi Kultury 
na wymienione przez Panią 
Prezydent cele stały się ma-
gnesem dla ludzi z zewnątrz, 
a rozszerzenie wrocławskie-
go festiwalu T-Mobile Nowe 
Horyzonty nadały unikalny 
charakter imprezie zastępczej 
tak by stała się następnym 
Camerimage ściągającym do 
Świdnicy najwybitniejszych 
reżyserów z całego świata. 
A takie były plany.  Z której 
strony bym na to nie spojrzał, 
decyzja pozbycia się 8 Świd-
nickiego Festiwalu Reżyserii 
Filmowej nie wydaje mi się 
mądra ani słuszna. Myślę że 
strata Świdnicy okaże się zy-
skiem dla innego malownicze-
go miasta, a nieobecność festi-
walu najboleśniej odczują jej 
mieszkańcy.

Z poważaniem,
Prof. dr. Andrzej Kra-

kowski
Nowy Jork

Andrzej Krakowski – reżyser, scenarzysta i producent filmowy;  
wykładowca  uczelni w USA (m. in. State University of New 
York, University of California, The School of Visual Arts w No-
wym Jorku) i Izraelu, profesor The City College of New York).

Świdnica straci
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Nowa sala weselna w Legnicy
Już 8 lutego, w godzinach 10.00-18.00, Hotel Sękowski zaprezentuje Nową Salę Weselną. Tego dnia będą z 
nami firmy z branży ślubno-weselnej w Legnicy. 

W programie przewidziano:
- niesamowity pokaz barmański w wykonaniu „Oryginalnego Baru”
- pokaz taneczny  tancerzy ze Szkoły Tańca „Krzyżanowscy”
- najmodniejsze w tym sezonie suknie ślubne zaprezentują  „Mademoiselle” i „Pan Tadeusz”, a modę męską Salon „Pawo”
- o atrakcje dla dzieci zatroszczą się „Legnickie Myszki” oraz „Nibylandia”
- wachlarz dekoracji na różne okazje zaprezentują Firmy „Decorum”,„Fiolinea” oraz „Klim Plast”
- sposób na niebanalne fotografie zaoferują wyśmienici fotografowie: Pani Aleksandra Wyżga i Pan Michał Rajczakowski
- ciekawą atrakcją będzie „Fotobudka”, gdzie można wykonać pamiątkowe zdjęcia
- do nauki tańca zaprosi Szkoła Tańca „Step In”
- wisienką na torcie będą cukiernie: Tortomania, Furtak oraz Czekoladowa Fontanna z Cafe 24.
- dla odwiedzających przewidziano losowanie nagród
Serdecznie zapraszamy, gwarantujemy ciekawie spędzony czas!

Na trop pary mogącej trudnić 
się sutenerstwem wpadli policjan-
ci z Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Wał-
brzychu. 

- Jak ustalili funkcjonariusze 
sprawcy ułatwiali kobietom upra-
wianie prostytucji – informuje  st. 
asp. Joanna Żygłowicz, oficer pra-
sowy Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu. - Służyły do tego 
dwa lokale mieszkalne na terenie 
Wałbrzycha oraz Kłodzka, na-
leżące do obojga podejrzanych. 
Były to miejsca spotkań kobiet z 

potencjalnymi klientami. Z tego 
nielegalnego procederu zatrzyma-
ni czerpali korzyści majątkowe i 
uzyskali 50 tysięcy złotych.

Wobec zatrzymanych zasto-
sowano środek zapobiegawczy w 
postaci dozorów policyjnych. 

Za czerpanie korzyści mająt-
kowych z uprawiania prostytucji 
przez inną osobę grozi kara po-
zbawienia wolności do lat 3. 

PEKA

Policja podejrzewa 45-letniego mężczyznę i 41-letnią ko-
bietę o ułatwianie innym osobom prostytucji i czerpanie 
z niej korzyści majątkowych.

Stręczyciele  
z Wałbrzycha

Profesjonaliści 
z Książa

Prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej podziękował policjantom, 
strażakom i strażnikom miejskim 
za uratowanie przed pożarem zam-
ku w Książu. Dzięki profesjonalnie 
prowadzonej akcji gaśniczej ustrze-
żono część narodowego dziedzictwa 
kulturalnego przez poważniejszymi 
szkodami. Zdaniem prezydenta, 

mając u boku taką profesjonalnie 
działające służby, mieszkańcy Wał-
brzycha i powiatu wałbrzyskiego 
mogą czuć się bezpieczni.  

PEKA
FOT. WALBRZYCH.POLICJA.

GOV.PL


