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Prezydent pod wrażeniem
Bronisław Komorowski odwiedził Wałbrzych w ramach 
kampanii wyborczej. Nie ukrywał, że sposób, w jaki 
miasto podnosi się z zapaści, budzi jego podziw.       »2
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Cyrograf
Te dni, kiedy urzędy skarbowe zrównują się rangą z ca-
łodobowymi sklepami monopolowymi. Tylko szyldy mają 
skromniejsze, bo i tak każdy do nich, obywatel, na czwora-
ka, z pitem w zębach trafi.

Do godziny zero zostało jeszcze kilkadziesiąt godzin, teo-
retycznie dałoby się więc jeszcze trochę pozwlekać, po-
ociągać, ale już anioł mój skarbowy się pojawił i mieczem 
gorejącym na mnie kiwa.
- Ty zawsze wszystko na ostatnią chwilę – marudzi. – Mam 
ja z tobą. Polski nie kochasz, ciężkiej urzędniczej pracy nie 
szanujesz, tylko byś te swoje durnowate felietony pisał albo 
co gorsze ze słuchawkami na uszach po próżnicy się kręcił. 
Tak nie można. Chłopie, ty masz 47 lat, zejdźże w końcu z 
obłoków na ziemię.
Odsuwa obłok, pokazuje szczęśliwe społeczeństwo, któ-
re bez zwłoki rozliczenie we właściwym urzędzie złoży-
ło i ma teraz coś jakby namiastkę raju: święty spokój. Aż 
aniołowi mojemu skarbowemu oczy się cieszą. Gasi ten 
uśmiech, odwraca się w moją stronę. Każe siadać. Kciu-
kiem brudnym od atramentu sunie po pustych rubrykach 
formularza PIT-37.
- NIP, dane identyfikacyjne i adres podatnika, przychód, 
koszta uzyskania przychodu, składka na ubezpieczenie 
zdrowotne – bełkocze.
A gdy odpalam komputer, by rozliczyć się elektronicznie, 
to się wścieka. Bo to anioł tradycjonalista jest, zupełnie 
niepostępowy. Anioł dla którego papier to papier , długopis 
to długopis, atrament to atrament. W niebie – tłumaczy – 
cała buchalteria jest przechowywana w papierowej postaci. 
Wszyscy tam za fanaberię mają internetowe czary mary z 
e-deklaracjami i elektronicznym podpisem, do których tak 
gorliwie zachęca Polaków Minister Finansów.  
- Głuptasy, głuptasy – po ataku szału anioł uśmiecha się 
pobłażliwie, bo anioły, nawet skarbowe, z definicji zostały 
przez Stwórcę obdarzone anielską cierpliwością dla takich 
jak ja obywateli.
Tłumaczy: - A co będzie, jak wam nagle prądu zabrak-
nie? Wszystko się posypie. Nie będzie wiadomo, kto ma 
niedopłatę a komu zwrot, kto rozliczony uczciwie, a kto 
nie, komu odpis, komu ponaglenie, komu mandat . Na kru-
chych fundamentach ten wasz ziemski porządek oparty. 
I dowodzi wyższości życia wiecznego nad doczesnym by-
towaniem.
Gdyby żył mój tato, pewnie by się zaprzyjaźnili. On też lu-
bił porządek w papierach. Miał do nich cierpliwość. Wie-
dział, co w która rubrykę wpisać.  Dodawał, odejmował, 
mnożył, dzielił, aż wychodziło tak jak powinno wyjść. W 
jego przypadku wieczność też okazała się nieodparatą po-
kusą.
Zamiast taty mam przy sobie teraz anioła skarbowego. 
Jest jak surowy ksiądz proboszcz. Albo jak wczesny ma-
jowy chrabąszcz w chitynowym pancerzyku, zupełnie nie 
do pogłaskania. Wiem, że będzie mi się śnił, a jego miecz 
gorejący będzie coraz bliżej mojej głowy – i może zajmą 
się od niego brwi, rzęsy, włosy na brodzie – aż wypełnię 
wszystkie rubryki jak należy i podpiszę cyrograf. Anioł 
złoży go na czworo, wsunie do brązowej koperty, zaklei i 
mlasnąwszy: „Nareszcie” – zniknie. 
Czego i Państwu życzę. 

Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, 
redakcja@24legnica.pl
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Dolny Śląsk doczekał się 
Bronkobusa z prezydentem 
Rzeczypospolitej na pokładzie. 
W środę na jego trasie znala-
zły się Wrocław, Wałbrzych i 
Legnica. 

W Starej Kopalni ocze-
kiwał na Bronisława Komo-
rowskiego gospodarz Wał-
brzycha Roman Szełemiej. 
Potem razem pojawili się w 
fabryce Toyoty. Oba te miej-
sca to symbole odradzania 
się miasta po katastrofie, jaką 
było zamknięcie kopalń węgla. 
Według prezydenta Broni-
sława Komorowskiego tamte 

decyzje, choć trudne były nie 
do uniknięcia. Zamiast płakać 
za kopalniami, które nie miały 
szans na egzystencję, rozsąd-
niej było wykorzystać szanse 
stworzone dzięki wejściu  Pol-
ski do Unii Europejskiej. We-
dług prezydenta, Wałbrzych 
dobrze poradził sobie z tym 
wyzwaniem. W wyrwie po ko-
palniach powstały nowoczesne 
zakłady pracy.     

- Wałbrzych robi ogromne 
wrażenie – mówił Bronisław-
Komorowski do pracowników 
Toyota Moto Manufacturing. 
-Widać postęp w odtwarza-

niu miasta. Widać też postęp 
w odtwarzaniu źródeł energii. 
Miasto przyciąga atrakcyjny-
mi miejscami pracy.

Komorowski z dumą pod-
kreślał, że wałbrzyski zakład 
produkuje nie tylko na rynek 
polski, ale na cały świat.  

- Jeśli od moich konkuren-
tów słyszę, że rozwój naszego 
kraju jest z tektury, to patrząc 
na to miejsce wiem, że z tek-
tury były obietnice niektórych 
polityków  - mówił prezydent. 
- W Wałbrzychu widać, ze 
ciężka praca przynosi dobre, 
długotrwałe efekty. 

Jak echo tych pochwał 
brzmiały słowa prezydenta 
Wałbrzycha Romana Szełe-
mieja:

- Wizyta prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej jest dla 
nas dowodem na to, że na-
sza społeczność obrała drogę, 
która zawsze była charaktery-
styczna dla ludzi tego miejsca 
– ciężkiej pracy, wykuwania 
własnej drogi przyszłości dla 
Wałbrzycha i całej aglomera-
cji. 

Piotr Kanikowski
FOT. POPIERAMKO-
MOROWSKIEGO.PL

Wałbrzych na dobrej drodze
Jest szansa, że jeszcze w tym roku wznowione zostaną prace przy zachodniej obwodnicy Wałbrzy-
cha. Z rozmówi prowadzonych przez prezydenta Romana Szełemieja w Warszawie wynika, że miasto 
może liczyć na środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020. Tymczasem ma przyznane ok. 8 mln zł z rezerwy budżeu państwa na remonty ulic w 
przebiegu drogi krajowej nr 35. 

Do rządowej dotacji Wał-
brzych dołoży drugie 8 milionów 
z własnej kasy i jeszcze  w tym 
roku wykona remont fragmen-
tu ul. Wrocławskiej pomiędzy 
ul. Stacyjną a ul. Ogrodową, re-
mont ul. Sikorskiego między ul. 
Kaszubską a ul. Moniuszki oraz 
modernizację mostu nad Pełcz-
nicą. W tegorocznych planach 
był także  remontu ul. Wro-
cławskiej na odcinku pomiędzy 

ulicami Piotrowskiego i Grota 
Roweckiego, ale po proteście 
Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Przedsiębiorczości 
sprawa się skomplikowała. Nie-
wykluczone, że przeznaczone na 
to zadanie środki trzeba będzie 
przerzucić na remont innego 
odcinka Wrocławskiej – między 
ul. Stacyjną a ul. Lelewela lub ul. 
Pogodną. 

Wszystko to jednak zale-

dwie wstęp do gigantycznego 
wyzwania, jakie stanowi dokoń-
czenie zachodniej obwodnicy 
miasta. Według prezydenta 
Romana Szełemieja, inwestycja 
może kosztować nawet 300 mi-
lionów złotych. Wałbrzych nie-
cierpliwie czeka na urucho-
mienie naboru wniosków do 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, który ma 
być głównym źródłem finanso-

wania tego przedsięwzięcia. To z 
niego ma pochodzić 85 środków 
na zachodnią obwodnicę. Resz-
tę pieniędzy wyłożą Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad oraz gmina Wałbrzych. 
Po wybudowaniu obwodnicy 
będzie można zmnienić przebieg 
drogi krajowej nr 35 przez Wał-
brzych. 

Piotr Kanikowski
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Salon Firmowy PAWO Wałbrzych, 
Galeria Victoria, 
tel 724 541 634 
lub zapraszamy do naszego nowego e-sklepu.

PAWO ślubny wizerunek odmienia!

http://sklep.pawo.pl. 

www.pawo.pl/ślub/

Europa dostrzegła Dolny Śląsk
„Praktyki w Austrii dla najlepszych” - projekt Zespołu ds. EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy został nominowany do ogólnoeuropej-
skiej, prestiżowej nagrody w ramach konkursu „EURES Communication Excellence Awards”. Działania dolnośląskich specjalistów zostały docenione 
przez Komisję Europejską. 

EURES CEA to jedna 
z najważniejszych nagród 
przyznawana w siedmiu ka-
tegoriach - przez reprezen-
tantów Komisji Europejskiej 
- za wyjątkowe projekty 
EURES. Co roku o statuet-
kę stara się kilkudziesięciu 
autorów projektów z krajów 
UE/EOG. Dolnośląski urząd 
pracy został nominowany w 
kategorii „Najlepsza kampa-
nia”.

Nominowany projekt 
- „Praktyki w Austrii dla 
najlepszych” - to działania 
skierowane do uczniów szkół 
zawodowych. Dzięki nim 
młodzi Dolnoślązacy kształ-
cący się w zawodach hotelar-
sko-gastronomicznych mieli 
szansę na zdobycie płatnych 
praktyk zawodowych u au-
striackich pracodawców. 

- Gruntowna nauka za-
wodu w praktyce trwała aż 
sześć tygodni. Co pozwoliło 

nie tylko na zdobycie no-
wych kwalifikacji, umiejęt-
ności, ale też na podniesie-
nie kompetencji językowych 
oraz poznanie kultury pracy 
innego kraju. Do ostatniej - 
czwartej edycji - programu 
przystąpiło 11 szkół ponad-
gimnazjalnych. Na praktyki 
do Austrii wyjechało kilku-
dziesięciu uczniów. Zaprosili 
ich właściciele hoteli 3-, 4- i 
5-gwiazdkowych, pensjona-
tów i domów gościnnych z  
rejonu Salzburga i Vorarlberg  
- wylicza Małgorzata Kociu-
ba, koordynator Zespołu ds. 
EURES w DWUP i podkre-
śla, że część  uczniów na tyle 
się sprawdziła, że otrzymała 
propozycję pracy w Austrii w 
przyszłym sezonie.

Nominacja do „EURES 
Communication Excellen-
ce Awards”, to dla Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy drugie z rzędu 

wyróżnienie. 
- Przed rokiem jako jedy-

na jednostka z Polski zosta-
liśmy nominowani za projekt 
czatu obsługiwanego przez 
doradcę EURES na jednym 
z największych portali in-
formacyjnych w Polsce.  Do-
strzeżenie naszych działań 
przez Komisję Europejską 
to dla nas prestiżowe i cenne 
wyróżnienie. Świadczy rów-
nież o tym, że praca, którą 
wykonujemy jest dostrze-
gana. Nominacja to także 
doping do dalszego działa-
nia - podsumowuje Monika 
Kwil-Skrzypińska, dyrektor 
DWUP.

Uroczystość rozdania 
nagród zorganizowano kilka 
dni temu w Brukseli. 

EURES jest siecią współ-
pracy publicznych służb za-
trudnienia i ich partnerów 
na rynku pracy, wspierają-
cą mobilność w dziedzinie 

zatrudnienia na poziomie 
międzynarodowym, w kra-
jach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego czyli w kra-
jach Unii Europejskiej oraz 
Norwegii, Islandii, Liechte-
insteinie, a także w Szwaj-
carii. Sieć EURES tworzą 
w praktyce przedstawiciele 
ministerstw właściwych ds. 
pracy, centralnych, a także re-
gionalnych i lokalnych urzę-
dów pracy oraz związków 
zawodowych i organizacji 
pracodawców.

Wsparcie EURES jest 
ogólnodostępne, bezpłatne i 
skierowane do osób poszu-
kujących pracy, zaintereso-
wanych wyjazdem do innego 
kraju w celach podjęcia pracy 
oraz do pracodawców, którzy 
chcą prowadzić rekrutację 
pracowników z zagranicy.

Źródło: Dolnośląski Woje-
wódzki Urząd Pracy



4 WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl 30 kwietnia 2015

Harcerze zrobili film
"Gotowy z nami staniesz". Taki tytuł nosi 42-minutowy film fabularny, nakręcony przez harcerzy z drużyny Poczta Harcerska Azymut 95, ich znajomych i ro-
dziców. Opowiada o legnickiej dziewczynce, która za sprawą pamiętnika dziadka - powstańca z Warszawy - przenosi się wyobraźnią do roku 1944. - Chcemy 
pokazać ten obraz na paru festiwalach i konkurach - mówi dumny ze swojej drużyny podharcmistrz Jerzy Jerzy Janicki. A dzieciaki połknęły bakcyla: już 
chodzi im po głowach inna historia - o Enigmie.

Filmowa przygoda le-
gnickich harcerzy zaczęła 
się od szalonego pomysłu na 
uczczenie 70. rocznicy po-
wstania warszawskiego. Gdy 
zastanawiali się, jak wyjść 
poza banał i sztampę, ktoś 
rzucił: zróbmy film. Na po-
czątku miało być skromnie: 
dwie, trzy sceny i koniec.

- Ale młodzież przynosi-
ła tak fantastyczne pomysły 
do scenariusza, że żal było z 
czegokolwiek rezygnować - 
opowiada Jerzy Janicki, dru-
żynowy Poczty Harcerskiej 
Azymut 95. - Projekt roz-
rastał się coraz bardziej, do-
chodziły nowe wątki, trzeba 
było wciągnąć do ekipy ak-
torskiej osoby spoza drużyny. 
Gdy zabraliśmy się za napisy 
końcowe, okazało się, że w 
pracę nad filmem zaangażo-
wało się około 130 osób.

Scenariusz to dzieło 
Aleksandry Janickiej, Anny 
Tokarskiej, Natalii Różyc-
kiej, Joli Dyki i Zuzi Kudły. 
Jedną z głównych ról zagrał 
autentyczny powstaniec, 
osiadły po wojnie w Legni-
cy Zbigniew Grochowski 
- dziadek jednej z harcerek 
z drużyny Janickiego. W fil-
mie ma wnuczkę, która po 
lekcji o powstaniu warszaw-
skim przychodzi ciekawa 
jego wojennych wspomnień 
i dowiaduje się, że w 1944 
roku prowadził dziennik. 
Dziewczynka odnajduje w 
piwnicy te zapiski. Czyta. 
Relacje są tak sugestywne, że 
odtąd żyje równocześnie w 
dwóch światach: w Legnicy, 
gdzie chodzi po ulicach, i w 
starej Warszawie, gdzie jako 

powstańcy walczą z Niem-
cami jej koledzy ze szkoły, 
drużyny, podwórka. W wy-
obraźni odgrywa epizody 
opisane przez dziadka, prze-
żywa z nim momenty chwały 
i upadku. Gdy dowiaduje się 
z pamiętnika, że dziadek nie 
zdał broni, tylko zakopał ją 
w lesie, Ania namawia dru-
żynę, żeby pojechać tam na 
obóz i poszukać. To się uda-
je. Wykopany karabin wraca 
do dawnego właściciela. Przy 
okazji Ania odkrywa historię 
swojej rodziny i łańcuszka, 
który nosi od małego.

Na ekranie sceny współ-
czesne skrzą się od kolorów, 
wszystkie historyczne re-
trospekcje są czarno-białe. 
Dziadka Ani w młodości 
zagrał Kacper Karoń. Trud-
nej roli dziewczyny niemiec-
kiego oficera (której obcinają 
włosy) podjęła się Patrycja 
Piwowar, drużynowa druży-
ny Horyzont z Związku HR. 
W filmie poza harcerzami z 
Poczty Harcerskiej Azymut 
95 zagrali członkowie druży-
ny harcerskiej Azymut 177.

Przed przystąpieniem do 
pracy ekipa zapoznała się z 
realiami wojennej Warsza-
wy, poznała topografię mia-
sta. Zdjęcia kręcone były w 
Legnicy, m.in. w starej mle-
czarni przy ul. Kartuskiej i 
w legnickich kanałach, uda-
jących kanały Lindleya, któ-
rymi siedemdziesiąt lat temu 
przemieszczali się powstańcy 
. Z premedytacją wykorzy-
stano na plenery dawną sie-
dzibę gestapo przy ul. Kar-
tuskiej - ponure gmaszysko 
z charakterystycznym ukła-
dem cegieł na elewacji. W 
profesjonalnych produkcjach 
Legnica bywała już Berlinem 
- u harcerzy gra Warszawę.

- Zależało nam na tym, 
by wszystko wyglądało au-
tentycznie - opowiada Janic-
ki. - Używaliśmy prawdziwej 
broni udostępnionej przez 
kolekcjonerów: Mauser 98k, 
MP-40, Mosin, TT itp. Har-
cerze przeszli kurs strzelecki, 
by umieli się z nią obchodzić. 
Na ekranie pojawiają się za-
bytkowe pojazdy. Korzysta-
liśmy też z opieki aktorów 
Teatru Modrzejewskiej.

Film jest prawie ukoń-
czony. Do dokręcenia zostały 
dwie sceny - ekipa czeka tyl-
ko na odpowiednią, przypo-
minającą sierpniowe upały, 
pogodę. Wyczyn jest tym 
większy, że harcerze nakrę-
cili "Gotowego" bez pienię-
dzy, korzystając wyłącznie z 
pomocy przyjaciół i rodzin. 
Z dumą zaprezentują go na 
festiwalach oraz zgłoszą do 
konkursów.

- Rozbudził się w nas 
apetyt na filmowanie - zdra-
dza Jerzy Janicki. - Wkrótce 
jedziemy do Londynu. Za-
bieramy kamerę, aby nagrać 
na zapas sceny do następnej 
produkcji, o łamaniu szyfru 
Enigmy przez polskich na-
ukowców. Jedna z naszych 
harcerek jest rodziną Jerzego 
Różyckiego, który wspólnie 
z Marianem Rojewskim i 
Henrykiem Zygalskim zła-
mali kod. Najprawdopodob-
niej jako nieliczni będziemy 
mogli dotknąć oryginalnej 
Enigmy, więc żal byłoby nie 
wykorzystać okazji do zro-
bienia filmu o jednej z naj-
bardziej fascynujących histo-
rii z II wojny światowej.

FOT. JERZY JANICKI/ 
POCZTA HARCERSKA AZY-

MUT 95 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl



5WIADOMOŚCI
redakcja@24legnica.pl30 kwietnia 2015

REKLAM
A

REKLAM
A

Prawidłowa dieta.
Wskazane jest zachowa-

nie równowagi między spo-
żywanymi pokarmami. Or-
ganizmowi należy zapewnić 
dostarczanie składników 
pokarmowych, dostarcza-
jących energii: węglowo-
danów, białek i tłuszczów. 
Do diety należy włączyć 
odpowiednia ilość wody, 
witamin i soli mineralnych, 
niezbędnych do strawienia 
i przemiany ich w energię. 
Pokarmy trzeba dokładnie 
przeżuwać i i unikać przy 
tym wszelkich napięć ner-
wowych.
Sen.

Człowiek przesypia 
jedna trzecią część życia. 
Odpowiednia ilość snu jest 
najważniejsza dla odzy-
skania sił. Podczas snu na-

rządy wewnętrzne i nerwy 
odpoczywają, a mięśnie się 
rozluźniają. Idealnym ro-
dzajem snu jest zapadnięcie 
w sen krótko po położeniu 
się spać, pogrążenie w głę-
bokim śnie i pozostanie 
w nim, dopóki nie nastąpi 
stopniowe przebudzenie.
Prawidłowe wypróżnianie 
się.

Aby cieszyć się dobrą 
formą, należy spożywać re-
gularnie niewielkie ilości 
pożywienia, a jelito grube 
powinno się raz dziennie 
oczyszczać.
Sport i relaks.

W celu poprawienia 
sprawności i wydolności fi-
zycznej bez nadmiernego 
wysiłku, wskazany jest ruch, 
bieganie i spacer na świe-
żym powietrzu.

Śmiech.
Naturalnie uśmiechnię-

ta twarz wygląda pięknie i 
przyjaźnie. Strach i złość 
powodują patologiczne na-
pięcia narządów wewnętrz-
nych. Szczery śmiech czy-
ni życie przyjemniejszym. 
"Śmiech odmładza, grymas 
postarza..Śmiech jest bramą 
szczęścia". Kiedy marszczy 
się twarz, marszczy się żołą-
dek. Kiedy śmieje się twarz, 
śmieje się żołądek.

Wszystko to jest sku-
teczne w zwiększaniu ludz-
kiej żywotności i zmniej-
szaniu efektu starzenia z 
korzyścią dla układu serco-
wo-naczyniowego.

Jerzy Rak

Zasady zachowania dobrego 
zdrowia i długiego życia.
Uporządkowany tryb życia w połączeniu z przestrzeganiem kilku zasad, 
pomaga uczynić nasze życie dłuższym i przyjemniejszym.

Aglomeracja ma 
wizję przystanku 
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe pokazała, jak będzie wyglądać przysta-
nek kolejowy Wałbrzych Śródmieście mający stanowić część planowego 
centrum przesiadkowego i główny węzeł Wałbrzyskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Nowy przystanek ma po-
wstać na linii kolejowej nr 
274 Wrocław – Jelenia Góra, 
pomiędzy istniejącymi dziś 
Wałbrzych Miasto a Wał-
brzych Fabryczny. Na począt-
ku maja gotowy powinien być 
już projekt (jego wykonaniem 
zajmuje się Biuro Projektów 
Komunikacyjnych w Pozna-
niu). Wtedy poznamy również 
kosztorys inwestycji i termin 
jej realizacji. W najbardziej 
optymistycznym wariancie 
prace ruszą jeszcze w tym 
roku.   

Plany zakładają budowę 
dwóch trzystumetrowych pe-
ronów, każdy o szerokości 3,5 
metra. Będą połączone przej-
ściem podziemnym. Powstaną 
również wiaty, odwodnienie, 

oświetlenie, system dynamicz-
nej informacji podróżnych 
oraz windy przystosowane do 

obsługi osób niepełnospraw-
nych.

RYC. PKP PLK
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Bioenergoterapia w ogniu dyskusji 
„Osobowość z pasją” tym razem była z dziedziny niekonwencjonalnego ratowania naszego zdrowia, a  spotkanie odbyło się w gronie pracowników Przy-
chodni Piaskowa Góra oraz sporej grupy innych osób, szczególnie zainteresowanych tematem. 

Było to w ramach stałego, 
od lat prowadzonego cyklu, 
który pozwolił dotąd poznać: 
badaczy przeszłości Wałbrzy-
cha i okolic, artystów różnych 
branż, działaczy kultury, ama-
torów ekstremalnych wędró-
wek i wielu innych. Prezes Le-
szek Grodziński przypomniał 
też, że  w zakładce strony in-
ternetowej „Przychodnia ina-
czej” można m.in. przeczytać 
kolejne relacje. 

Tymczasem spotkanie z 
Jerzym Gronkiem, bioener-

goterapeutą z pewnością było 
wezwaniem, wymagało bo-
wiem spojrzenia na problem 
szerzej, wzniesienia się ponad 
rutynę i utarte schematy. Bo 
konfrontacja medycyny nie-
konwencjonalnej i tej naszej,  
codziennej - wcale nie musi 
oznaczać właśnie konfrontacji. 
Okazało się, że są między nimi 
płaszczyzny wspólne.    

Bioenergoterapeuci widzą 
nas jako istoty „naładowane” 
energią i otoczone różnego 
rodzaju biopolami. Wszelkie 

energetyczne zaburzenia, które 
wyczuwają lub dosłownie wi-
dzą, świadczą o schorzeniach, a 
ich uporządkowanie ma przy-
wracać zdrowie. Czynią to ich 
ręce, nadzwyczaj wyposażone 
przez naturę. Choć Jerzy Gro-
nek twierdzi, że wielu ludzi ma 
takie zdolności i mogłoby je 
wykorzystywać przynajmniej 
dla własnego pożytku. On sam 
swoje możliwości odkrył przy-
padkiem. Powoływał się też na 
naukowe publikacje.

Po gorącej dyskusji, wspar-

tej wypowiedziami ludzi, któ-
rym bioenergoterapia miała 
pomóc, jej uczestnicy zgodzili 
się przede wszystkim z tym, 
że człowiek jest całością i tak 
w diagnostyce, jak i terapiach 
powinien być traktowany. 
Jednocześnie podkreślano, że 
współdziałanie medycyny i 

medycyny niekonwencjonalnej  
szczególnie mogłoby przydać 
się w diagnostyce. I Jerzy Gro-
nek miał już takie doświad-
czenie, przez rok działając w 
jednym ze szpitali na Dolnym 
Śląsku. 

Czy bioenergoterapia ma 
przed sobą przyszłość? Tak czy 

inaczej nie można bagatelizo-
wać jej znaczenia, gdyż tylu lu-
dzi zapewnia o jej dobroczyn-
nym wpływie na zdrowie.     

Źródło (tekst, zdjęcia): 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury    

Wyrok za Violettę Villas
Elżbieta B., opiekunka Violetty Villas, przed śmiercią nie udzieliła pomocy piosenkarce. Tak brzmią ustalenia Sądu Rejonowego w Kłodzku, potwierdzo-
ne już przez Sąd Okręgowy w Świdnicy. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem kobietę czeka 10 miesięcy więzienia. 

Violetta Villas zmarła 5 
grudnia 2011 roku w wieku 
73 lat. Co do przyczyny zgo-
nu, nie została jednoznacz-
nie ustalona: mógł to być 
zator płucny albo zapalenie 
płuc. Zdaniem świdnickie-
go sądu nie doczekała się 
od opiekunki pomocy, gdy u 
schyłku życia złamała prawą 
nogę i potem w następstwie 

tego wypadku zachorowała 
na zapalenie płuc. Sąd Okrę-
gowy uznał jednocześnie, że 
przedwczesne było uniewin-
nienie Elżbiety B. od stawia-
nego jej przez prokuraturę 
zarzutu psychicznego znę-
cania się nad artystką. W tej 
części kłodzki wyrok został 
uchylony, a sprawa skierowa-
na do dalszego badania. 

Nie znamy argumentów, 
jakimi kierował się sąd po-
dejmując takie decyzje, bo 
oba procesy – w pierwszej 
i drugiej instancji – toczyły 
się z wyłączeniem jawności. 
Z zarzutów, jakie Elżbiecie 
B. postawiła prokuratura, 
wynika, że opiekunka nad-
używała przywiązania, jakie 
przez 30 lat połączyło obie 

kobiety. Oskarżona miała 
rzekomo izolować artystkę 
od otoczenia i rodziny, pod-
sycać lęk przed zewnętrznym 
światem, straszyć służbami 
specjalnymi i dziennikarza-
mi, uzależnić od alkoholu, 
więzić w pokoju, zostawiać 
w nieogrzewanym domu, 
morzyć głodem. Psychicz-
ne znęcanie się nad Villas 

trwało – jak głosi akt oskar-
żenia – od stycznia 2009 
roku do grudnia 2011 roku, 
ale w listopadzie 2014 roku 
Sąd Rejonowy w Kłodzku 
nie znalazł wystarczających 
dowodów na potwierdzenie 
zarzutów prokuratury. Teraz 
oskarżenie zyskało drugą 
szansę.  

Mecenas Michał Błe-

szyński, pełnomocnik syna 
Violetty Villas występują-
cego w tym procesie jako 
oskarzyciel posiłkowy, jest 
zadowolony z wyroku wy-
danego przez Sąd Okręgowy 
w Świdnicy. Mecenas Arka-
diusz Świt, obrońca Elżbiety 
B, zapowiada apelację.  

Piotr Kanikowski



7WIADOMOŚCI
redakcja@24legnica.pl

od 01.05.2015 
do 06.05.2015

PREMIERY (1.05 – 6.05):
SAGA WIKINGÓW
Niemcy/RPA/Szwajcaria; 
od 15 lat; Przygodowy 97 
min
Wygnani z ojczyzny Wi-
kingowie, pod wodzą 
nieustraszonego As-
björna (Tom Hopper), 
wyruszają do Brytanii, 
by zrabowanym z klasz-
torów złotem wykupić 
swą wolność i powrót do 
kraju. Gdy ich podróż 
przerywa sztorm, który 
zatapia statek i wyrzuca 
rozbitków na szkockim 
wybrzeżu, jedyną szansą 
na przetrwanie za linią 
wroga staje się wyprawa 
do rządzonej przez Wi-
kingów osady Danelaw. 
Po drodze ludzie Asb-
jörna napadają na zbroj-
ny konwój, a w ich ręce 
wpada piękna Lady Ing-
hean (Charlie Murphy), 
córka króla Szkotów – 
Dunchaida (Danny Keo-
gh). Zrozpaczony władca 
wzywa na pomoc Wilcze 
Stado – oddział okrytych 
złą sławą najemników, 
którym przywodzi para 
bezlitosnych morderców 
Hjorr (Ed Skrein) i Bo-
varr (Anatole Taubman). 
Pogoń jest coraz bliżej, 
jednak do Wikingów do-
łącza niespodziewanie 
tajemniczy mnich Conall 
(Ryan Kwanten), który 
zna lokalizację Ścieżki 
Węża – zagubionego i 
cieszącego się złą sławą 
traktu wiodącego do Da-
nelaw. 
11:15  13:45  18:15  
19:30  21:45
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
UPS! ARKA ODPŁYNĘ-
ŁA
Belgia/Irlandia/Luxem-
burg/Niemcy; b/o; Anima-
cja 85 min
Nadciąga potop i wkrótce 
całą Ziemię zaleje woda. 
Jedynym ratunkiem dla 
zwierząt jest miejsce na 
Arce Noego, której ka-
pitanem został wyniosły 
Król Lew. Niestety, paru 
nieboraków nie znalazło 
się na liście upoważniają-
cej do wejścia na pokład i 
teraz mają… przechlapa-
ne. Uroczy stwór o imie-
niu Fini, przedstawiciel 
tajemniczego gatunku 

pluszczaków, wspierany 
przez trójkę innych pe-
chowców bez biletu wstę-
pu na Arkę, zmaga się z 
nadciągającą powodzią 
oraz stadem gryfów-gło-
domorów, które… mają 
smaka na pluszczaka.
2D   9:30  13:30
3D  10:00   11:30   15:30   
17:30
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
SYSTEM (CHILD 44)
USA; od 16 lat; Dramat/
Thriller 147 min
Związek Radziecki, czas 
rządów Stalina. Oficer 
służb bezpieczeństwa, 
Leonid Demidow (Tom 
Hardy), już wcześniej 
miał na pieńku z prze-
łożonymi. Teraz zajął 
się sprawą serii zagad-
kowych morderstw dzie-
ci. Problem w tym, że w 
państwie sowieckim takie 
rzeczy oficjalnie po pro-
stu nie istnieją. Śledztwo 
staje się przedmiotem 
bacznej obserwacji wy-
soko postawionych osób, 
a sam detektyw zaczyna 
mieć poważne kłopoty.
 20:30
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
ZABÓJCY BAŻANTÓW
DANIA; od 16 lat; Krymi-
nał/Thriller 119
 Detektywi z Departa-
mentu Q – zajmującego 
się nierozwiązanymi i 
przeterminowanymi spra-
wami – próbują rozwikłać 
makabryczną zbrodnię 
sprzed lat. Choć rzekomy 
zabójca od prawie dwóch 
dekad siedzi za kratka-
mi, na policję zgłasza 
się świadek, który rzuca 
nowe światło na dawno 
zamkniętą sprawę. Po-
dejrzani – byli uczniowie 
prestiżowej szkoły z in-
ternatem – aktualnie na-
leżą do elity duńskiego 
społeczeństwa. Detek-
tyw Carl Mørck i jego asy-
stent Assad muszą roz-
wikłać zagadkę i znaleźć 
sposób na pociągnięcie 
do odpowiedzialności 
prawdziwych morder-
ców. Czy pomoże im w 
tym bezdomna Kimmie, 
niegdyś uczennica tej sa-
mej ekskluzywnej szkoły, 
która była zamieszana w 

tajemnicze wydarzenia 
sprzed lat
21:15
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
KARSKI I WŁADCY 
LUDZKOŚCI
Polska; od 12 lat; Animo-
wany/Dokumentalny/ 75 
min
Zrealizowany w nowa-
torskiej formule, łączą-
cej unikalne materiały 
archiwalne i sekwencje 
animowane, film wybitne-
go dokumentalisty Sła-
womira Grünberga o 
Janie Karskim – bohate-
rze Polskiego Państwa 
Podziemnego, którego 
amerykański Newsweek 
uznał za jedną z najwy-
bitniejszych postaci XX 
wieku. 
12:15 16:45
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
NOCNY POŚCIG
USA; od 16 lat; Dramat/
Kryminał/Akcja/ 114 min
W życiu brooklińskiego 
gangstera i niezawod-
nego płatnego zabójcy 
Jimmy’ego Conlona (Ne-
eson), niegdyś znanego 
jako Grabarz, bywało już 
lepiej. 55-letniego gan-
gstera, starego przyja-
ciela bossa mafii Shawna 
Maguire’a (Harris), prze-
śladują nie tylko grzechy 
przeszłości, lecz także 
zawzięty detektyw, któ-
ry przez ostatnie 30 lat 
nieustannie depcze mu 
po piętach. Wydaje się, 
że tylko whisky może 
ukoić jego nerwy. Gdy 
jednak jego dawno nie-
widziany syn Mike (Kin-
naman) staje się celem, 
Jimmy musi dokonać 
wyboru pomiędzy swoją 
przestępczą rodziną, a 
synem, którego porzucił 
wiele lat temu. Mike musi 
uciekać. Jedynym sposo-
bem, w jaki Jimmy może 
odpokutować za błędy 
przeszłości, może oka-
zać się uchronienie syna 
przed losem, jaki według 
Jimmy’ego jest pisany 
jemu samemu - znalezie-
nie się po złej stronie lufy 
pistoletu. Jimmy nie ma 
dokąd uciec, a w ciągu 
jednej nocy musi podjąć 
decyzję, komu jest winien 

lojalność.
19:00
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
PIRAMIDA
USA; od 16 lat; Horror 89 
min
Horror w reżyserii Gré-
gory’ego Levasseura, 
współautora scenariuszy 
filmów „Lustra” i „Wzgó-
rza mają oczy”. Grupa 
egiptologów odkrywa pi-
ramidę zakopaną w pia-
skach pustyni. Badając 
jej wnętrze gubią się w 
labiryncie podziemnych 
korytarzy i odkrywają, 
że w piramidzie kryją się 
niesamowite istoty, które 
zaczynają na nich polo-
wać. W rolach głównych: 
Ashley Hinshaw („Kroni-
ka”), Denis O’Hare („Wi-
taj w klubie”) i James 
Buckley („Seksualni, nie-
bezpieczni”)
21:30
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
THE DUFF: TA GRUBA I 
BRZYDKA
USA; od 12 lat; Komedia 
101 min
Bianka jest pewną siebie 
licealną luzarą, dopóki 
nie dowiaduje się, że jest 
też… the DUFF (Desi-
gnated Ugly Fat Friend), 
czyli #tąbrzydkąigrubą. 
Jej „przyjaciółki” potrze-
bują kogoś takiego, żeby 
na jego tle wypadać le-
piej, a ci, którzy chcą 
do nich dotrzeć – żeby 
mieć punkt zaczepienia. 
Rzecz w tym, że ona 
wcale nie ma na to ocho-
ty. Brutalnie uświadomio-
na przez Wesleya posta-
nawia rozprawić się ze 
szkolną  rzeczywistością. 
Zanim jednak uda jej się 
przekonać świat, że jest 
pełnowartościową i do 
tego atrakcyjną Bianką, 
będzie musiała zejść na 
samo dno youtubowego 
upokorzenia i facebooko-
wego niebytu, oraz prze-
łknąć gorzkie rozcza-
rowanie po ulokowaniu 
uczuć w niewłaściwym 
adresacie. Cała nadzie-
ja w tym, że niezależnie 
od tego, jak wyglądasz, 
zawsze znajdzie się ktoś, 
kto będzie Twoim DUFF.
16:00

Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
HIT
DOM 2D\3D
USA; b/o; Animacja/Fa-
milijny/Przygodowy 94 
min
Komedia animowana w 
polskiej wersji językowej 
zrealizowana w studio 
Dreamworks Animation, 
w którym powstały takie 
przeboje, jak „Shrek” i 
„Madagaskar”. Ekscen-
tryczny przybysz z ko-
smosu, który doprowa-
dza wszystkich do szału 
swym wiecznym opty-
mizmem, musi uciekać 
przed ścigającymi go 
przedstawicielami swej 
własnej rasy i ukrywa 
się na Ziemi. Tu zaprzy-
jaźnia się z wyjątkowo 
upartą kilkunastoletnią 
dziewczyną i wspólnie 
z nią musi ocalić naszą 
planetę przed kosmiczną 
inwazją.
2D  13:00   15:00  17:00  
3D  9:15 
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
ZE WSZYSTKICH SIŁ
Francja, Belgia; od 15 lat; 
Dramat 86 min
 Film „Ze wszyst-
kich sił” to dramat w reż. 
Nilsa Taverniera. W ro-
lach głównych zobaczyć 
możemy m.in. Fabien 
Heraud czy Jacquesa 
Gamblina. Film opowia-
da historię pełnego po-
czucia humoru i uroku 
osobistego 17-letniego 
Juliena który z powodu 
porażenia mózgowego 
jest przykuty do wózka 
inwalidzkiego. Aby na 
nowo zbudować relację z 
ojcem, chłopak namawia 
go na wspólny udział w 
triatlonie „Ironman” w Ni-
cei.
11:00
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
PREMIERA (7.05)
AVENGERS: CZAS 
ULTRONA  
USA; od 15 lat; Akcja/Sci
-Fi  141 min
 Kiedy Tony Stark 
próbuje wskrzesić daw-
no zapomniany program 
utrzymania światowego 
pokoju, sytuacja niespo-

dziewanie się kompliku-
je. Na scenę wkracza 
mroczny Ultron ze zbrod-
niczym planem zniszcze-
nia całej planety. Los mi-
lionów niewinnych istnień 
spocznie w rękach najpo-
tężniejszych bohaterów 
Ziemi z drużyny Mścicieli. 
Iron Man, Kapitan Ame-
ryka, Thor, Hulk, Czar-
na Wdowa i Hawkeye 
zostaną wystawieni na 
największą próbę pełną 
niełatwych sojuszy i nie-
spodziewanych zwrotów 
akcji.
3D/napisy   20:00
3D/dubbing  11:15   18:30  
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
VOUCHERY
Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom firm, in-
stytucji i osób prywat-
nych, kino CINEMA 3D 
w Świdnicy przygotowało 
atrakcyjną ofertę vouche-
rów – biletów otwartych z 
długim terminem ważno-
ści, obowiązujących we 
wszystkie dni tygodnia na 
dowolny seans z repertu-
aru kina, w wersji 2D lub 
3D.
Voucher to idealny po-
mysł na:
* prezenty dla bliskich 
osób, gwarantujący 
wspólnie spędzony czas 
z filmem za rozsądną 
cenę,
* wykorzystanie środków 
z funduszu socjalnego,
* atrakcyjną formę moty-
wacji pracowników,
* upominek dla kontra-
hentów i klientów Pań-
stwa firmy.
Szczegółowe informacje 
na temat zakupu:
• firmy i instytucje – ma-
ilowo aleksandrawalero-
wicz@cinema3d.pl lub 
pod numerem telefonu 
728 595 209
• osoby indywidualne – w 
kasie kina, pod numerem 
telefonu 74 639 90 57.
Serdecznie zapraszamy!
REZERWACJA TELEFO-
NICZNA 
+48 74 639 90 56
KONTAKT
CINEMA 3D Świdnica - 
Galeria Świdnicka
ul. Westerplatte 29, 58-
100 Świdnica
 tel: +48 74 639 90 56
www.cinema3d.pl
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Impuls do nauki
Mobilne centrum nauki Planeta Energii pod koniec kwietnia na dwa dni zawitało do Wałbrzycha, stwarzajac dzieciom i dorosłym okazję do bezpiecznego 
poeeksperymentowania z prądem.

Planeta Energia to pro-
jekt Grupy Energa. Poodró-
żując po Polsce z Energo-
ludkami oraz profesorem 
Volta fizycy wciągają dzieci 
do zabawy, uczą skąd się 
bierze prąd, jak z niego bez-
piecznie korzystać i dlacze-
go trzeba oszczędzać ener-
gię. 

W jaki sposób Wał-
brzych znalazł się na tra-
jektorii, którą porusza się 
Planeta Energia? Najlepiej 
wiedzą to uczniowie klasy I 
b ze Szkoły Podstawowej nr 
30 w Wałbrzychu, bo to oni 
wspólnie ze swą wychowaw-
czynią Beatą Kolczyńską 
zabiegali o wizytę Energo-
ludków w swoim mieście. 
Przeprowadzili cykl lekcji w 
oparciu o materiały dydak-
tyczne dostarczone przez 
Grupę Energa. Między 
innymi na własnej skórze 
spróbowali, czy da się prze-
żyć jeden dzień bez prądu. 
Okazało się, że to bardzo 
trudne. 

Dwudniowa wizyta Pla-
nety Energii w Wałbrzychu 
była nagrodą za ich wysiłki, 
ale do odwiedzenia mobil-
nego centrum zostali zapro-
szeni wszyscy mieszkańcy: 
i dzieci, i dorośli. Czekały 
na nich m.in. kosmiczne 
laboratorium na kółkach ze 
ścieżką dydaktyczną przed-
stawiającą historię prądu 
od elektronu do elektrowni, 
fascynujące eksperymenty i 
doświadczenia prowadzone 

przez pracowników akade-
mickich, projekcja filmu 3D 
oraz multimedialne zabawy 
i quizy. Bogatsi w teoretycz-
ną wiedzę wałbrzyszanie 
ochoczo przystąpili do sa-
modzielnego produkowania 
energii przy pomocy odpo-
wiednio przerobionych ro-
werów stacjonarnych. Ener-
ga obiecuje nagrodę miastu, 
które wyprodukuje w ten 
sposób najwięcej prądu.

Piotr Kanikowski
FOT. PLANETAENERGII.PL


