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Od 1 stycznia 2014 roku 
płaca minimalna w Polsce 
wynosi 1680 złotych. Prezy-
dent Jeleniej Góry wyciąga 
tyle w trzy dni, prezydenci 
Wałbrzycha i Świdnicy w 
cztery, burmistrz Ząbkowic 
Ślaskich w niespełna pięć.  

Zarobki włodarzy miast 
to wypadkowa przepisów, 
możliwości finansowych sa-
morządu, układu sił w radzie i 
ewentualnie moralnych skru-
pułów. Zapewne brak tych 
ostatnich sprawił, że pobo-
ry prezydenta Jeleniej Góry 
dość znacząco odbiegają od 
wynagrodzenia prezydentów 
innych miast w regionie. W 
2013 roku Marcin Zawiła 
zarobił 181.442, 64 zł brutto. 
Drugie miejsce na Dolnym 
Śląsku dzierży prezydent 
siedemdziesięciotysięczne-
go Głogowa Jan Zubowski 
(172.976,11 zł). Prezydent 
Świdnicy Wojciech Mur-

dzek, któremu w 2013 roku 
wypłacono 163.830,73zł 
poborów jest trzeci, a rzą-
dzący w Wałbrzychu Ro-
man Szełemiej czwarty (160 
951,86zł). W bogatym dzięki 
KGHM-owi Lubienie pre-
zydent Robert Raczyński za-
robił 159.541,43 zł. Dopiero 
następny w rankingu najhoj-
niej wynagradzanych włoda-
rzy miast jest Rafał Dutkie-
wicz, prezydent Wrocławia.  
Tadeusz Krzakowski, prezy-
dent Legnicy, do ostatniego 
oświadczenia majątkowego 
wpisał kwotę 158.422,66 zł. 
Burmistrz Kłodzka Bogu-
sław Szpytma z wynikiem 
158.113,63 zł wyprzedził 
prezydenta Bolesławca 
Piotra Romana, który za-
inkasował „tylko” 157.942 
zł. Świebodzice płacą 
swemu burmistrzo-
wi Bogdanowi 
Kożuchowiczo-

wi 157.085,92 zł. Ryszard 
Dźwingiel, burmistrz Biela-
wy, ma rocznie 154.283,26 
zł. W Strzegomiu Zbi-
gniew Suchta wziął za  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

burmistrzowanie 148.116,96 
zł. Marcin Orzeszek, bur-
mistrz Ząbkowic Ślą-
skich, zarobił w 2013 roku 
134.791.50 zł. 

Piotr Kanikowski
Fot. Urząd Miasta w Wałbrzychu

Kieszenie niezwykłych 
śmiertelników
Choć Wałbrzych i Świdnica są kilka razy mniejsze od Wrocławia, ich prezydenci zarabiają lepiej niż 
Rafał Dutkiewicz. Ale jednocześnie nie tak dużo jak rządzący w Jeleniej Górze Marcin Zawiła.

621 miejsc pracy
Blisko 386 milionów złotych zainwestują firmy, 
które otrzymały kolejne zezwolenia na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w wałbrzyskiej 
strefie. 15 przedsiębiorstw stworzy łącznie przy-
najmniej 621 nowych miejsc pracy.    »2

Carota pod lupą 
prokuratury
Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi 
śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy budo-
wie przechowalni warzyw w Przyłęku. Inwestycję 
finansową w połowie z środków unijnych, a w 25 
procentach z pieniędzy krajowych, realizowała 
grupa producentów owoców i warzyw Carota sp z 
o. o. z siedzibą w Dzierżoniowie.     »5

Z rocznymi zarobkami 
na poziomie 161 tys. 
zł prezydent Wałbrzy-
cha plasuje się wśród 

średniaków
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Wałbrzych by 
night good!

Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, redakcja@24legnica.pl

Uczestnicy japońskich wycieczek zwiedzają Polskę z apa-
ratem fotograficznym przyrośniętym to oczodołu. Pewnie 
po powrocie do kraju usuwa im się tę narośl chirurgicznie. 
Rozumiem ich. Ba, naoglądawszy się  w sieci zdjęć Michała 
Wyszowskiego, sam chętnie posnułbym się po Wałbrzychu 
z odbezpieczonym canonem niczym japoński turysta.

Od dwudziestu paru lat polskie miasta na wyprzódki wy-
kładały swe centra granitem. Doklejały do bloków z wielkiej 
płyty styropianowe gzymsy i sztukaterie. Zużyły hektolitry 
farby na landrynkowe elewacje. Pozwoliły się panoszyć bez 
umiaru kolorowym billboardom, bo – nieobecne w PRL-u 
– wydawały się czystą emanacją luksusu i kapitalizmu. Z 
dumą patrzono jak obok barokowych kościołów rosną 
nowe świątynie: czynne do późnego wieczora hipermarkety 
i galerie handlowe z najgłośniejszymi brendami, zasysające 
senną materię osiedlowych sklepików niczym czarne dziu-
ry. Dzisiaj polskie miasta z wdziękiem odpicowanych tape-
ciar udają zachodnie metropolie: londyny, berliny, paryże. 
I Wałbrzych też chciałby taki być. W ambicji władz i miesz-
kańców nie ma nic złego. Ale ja przewrotnie polubiłem Mi-
chała Wyszowskiego za konsekwencję, z jaką demaskuje tę 
iluzję. Na zdjęciach Wyszowskiego ten nowy, „światowy” 
Wałbrzych co rusz  zderza się z rodzimym bezguściem, 
brzydotą, głupotą, niechlujstwem, tumiwisizmem i bezinte-
resowną agresją. Chciałby być elegancki, a jest pospolity. 
Chciałby być niezwykły, a jest banalny do bólu. Chciałby 
zachwycać, a śmieszy.
Kadr nr 1. Drzwi w kolorze typu „przepraszamy, malarz do-
stał rozwolnienia”. Nad nimi równie gustowny szyld „Bar 
Dworcowy. Sklep spożywczy”. Z boku na podłodze samot-
ny kwiatek w doniczce.
Kadr nr 2. Dłuuugi rząd kubłów na śmieci. W pierwszym z 
brzegu grzebie poszukiwacz puszek i spleśniałego chleba.
Kadr nr 3. Inne kubły na śmieci. Każdy z podpisem: „Mu-
zeum”. 
Kadr nr 4. Wejście do Wałbrzyskiego Domu Kultury. Strasz-
ne jak wejście do meliny. 
Kadr nr 5: Białe kozaczki suszące się na balkonie. 
Kadr nr 6: Szyld „Jadłodajnia Finezja” na beżowej, łuszczą-
cej się elewacji. I kwiatki w wiklinowym koszu pod spodem, 
aby było bardziej finezyjnie. 
Kadr nr 7: Zejście do lumpeksu „Tania odzież”. Brudno, 
łuszcząca się farba, napis sprajem „palcie skuna pajace”. I 
pomarańczowy szyld zachęcający do wejścia w zaułek: „Łap 
styl”. 
Kadr nr 8. Znowu schody. Zaśnieżone, bo zima. Okoliczno-
ściowy znak obwieszcza: „Uwaga! Przejście nieutrzymywa-
ne w okresie zimowym. ZdiK W-ch”.
Kadr nr 9. Długa kolekcja majtek damskich i męskich na 
sznurze do bielizny. Różne kolory, różne fasony. 
Kadr nr 10. Szare podwórko z trzepakiem. Na murze napis 
patriotyczny:”Ożeł”.
Kadr nr 11. Uliczne ogłoszenie wśród innych ogłoszeń: 
„Przyjmę panię i dziewczyny do pracy w agencji towarzy-
skiej mile widziane w sobie coś”. Pod spodem numer te-
lefonu i coś coś pośredniego między waginą a kobiecymi 
ustami jako ilustracja. 
I tak dalej, i tak dalej. Albo Michał Wyszowski ma nadzwy-
czajny talent do wyszukiwania takich kadrów, albo Wał-
brzych to miasto szczególne. 
PS: Zdjęcia pana Michała można obejrzeć na blogu axiom.
blox.pl. Gorąco polecam. 

Polska spółka Dino stwo-
rzy w Krotoszynie aż 250 no-
wych miejsc pracy. Firma w ra-
mach inwestycji wybuduje halę 
chłodniczą wraz z niezbędną 
infrastrukturą, która kosztować 
będzie 50 milionów złotych. W 
zakładzie prowadzona będzie 
działalność związana z prze-
twórstwem mięsnym oraz przy-
gotowaniem gotowych dań. Do-
datkowo uruchomiona zostanie 
mieszalnia przypraw sterowana 
komputerowo oraz linia wypieku 
pieczywa.

Kolejna inwestycja w wo-
jewództwie wielkopolskim po-
wstanie we Wrześni. Firma 
Krispol wybuduje zakład, w 
którym produkowane będą ele-
menty bram segmentowych i ga-
rażowych. Inwestycja kosztować 
będzie 20 milionów złotych, a 
zatrudnienie w polskim przed-
siębiorstwie znajdzie przynaj-
mniej 10 osób.

Koncern Faurecia zdecydo-
wał się na kolejne dwie strefowe 
inwestycje. W Wałbrzychu oraz 
Jelczu – Laskowicach rozbudo-
wane zostaną zakłady produku-
jące elementy siedzeń samocho-
dowych oraz pianki wypełniające 
fotele. Francuski przedsiębiorca 
zainwestuje łącznie blisko 70 
milionów złotych i stworzy po-
nad 120 miejsc pracy.

W Jelczu – Laskowicach po-
wstanie także inwestycja firmy 
Elica Group Poland. Przedsię-
biorca wyda 10 milionów zło-
tych na wdrożeniu technologii 
do produkcji okapów kuchen-

nych i małych silników AGD. 
Zatrudnienie w zakładzie znaj-
dzie 30 osób.

Pierwszym inwestorem w 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej w Twardo-
górze jest firma ILPEA , która 
otrzymała zezwolenia na dwie 
inwestycje. Produkować będzie 
taśmy magnetyczne, elementy 
gumowe, plastikowe i metalowe 
głównie dla sektora AGD, mo-
toryzacyjnego i budowlanego. 
Przedsiębiorca   zatrudni łącznie 
40 pracowników i zainwestuje 
co najmniej 20 mln zł. Firma 
planuje zakończyć pierwszą in-
westycję najpóźniej w czerwcu 
2016 r., a drugą do 2019 r.

Firma Gibowski z Wrze-
śni jest przedsiębiorstwem spe-
cjalizującym się w produkcji i 
sprzedaży zniczy nagrobnych. 
Polski przedsiębiorca zatrudni 
5 nowych osób i zainwestuje 2,6 
mln zł w wybudowanie hali pro-
dukcyjno-magazynowo-admi-
nistracyjnej oraz zakup nowych 
maszyn.

W Śremie TFP Grafika, 
producent opakowań i displayów, 
wybuduje halę magazynowo
-produkcyjną do produkcji eks-
pozytorów wykonanych m.in. ze 
szkła, plastiku, drewna i metalu. 
Polski przedsiębiorca przezna-
czy na to 12 mln zł i zatrudni 10 
pracowników.

Japońska firma Poland Smel-
ting Technologies "POLST" 
produkująca odlewnicze stopy 
aluminium do przemysłu mo-
toryzacyjnego, rozbuduje park 

maszynowy i wprowadzi inno-
wacyjne technologie do maszyn. 
Wałbrzyski przedsiębiorca za-
trudni 5 nowych pracowników i 
zainwestuje 5 mln zł.

Alphavision w Dzierżonio-
wie zakupi nowy park maszy-
nowy, dzięki któremu możliwe 
będzie rozszerzenie świadczo-
nych usług o usługi związane z 
drukowaniem na arkuszach fo-
lii optycznej. Dzięki inwestycji 
o wartości1,1 mln zł koreański 
przedsiębiorca zatrudni dodat-
kowo 3 osoby.

W Kudowie-Zdroju po-
wstanie kolejna inwestycja firmy 
Wemeco Poland specjalizującej 
się w wytwarzaniu wyrobów ze 
stali, stali nierdzewnych oraz z 
aluminium. To już trzecie ze-
zwolenie na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej na terenie 
strefy dla holenderskiego przed-
siębiorcy. Firma zainwestuje co 
najmniej 2,5 mln zł w rozbudo-
wę zakładu oraz parku maszyno-
wego oraz zatrudni 10 nowych 
osób.

Nowa inwestycja powstanie 
w Lesznie. Firma IMOLA za-
inwestuje 6,8 mln zł w budowę 
zakładu produkcyjnego i hali 
magazynowej. Przedsiębiorca 
będzie produkował opakowa-
nia z tworzyw sztucznych oraz 
magazynował i przechowywał 
towary. Dzięki inwestycji, której 
zakończenie planowane jest w 
czerwcu 2016 r., pracę znajdzie 
co najmniej 27 osób.

Pierwszym inwestorem w 
Podstrefie Syców jest polska fir-

ma LOG-TECH. Nowa inwe-
stycja polegać będzie na budowie 
zakładu produkcyjnego i wypo-
sażeniu w linie technologiczne 
do produkcji konstrukcji palet i 
pojemników metalowych, służą-
cych do transportu towarów, w 
szczególności dla firm z bran-
ży motoryzacyjnej. Do grudnia 
2017 r. firma zainwestuje ponad 
2,1 mln zł i zatrudni 8 osób.

Vasco Doors w Nysie wybu-
duje kolejną halę produkcyjną i 
wyposaży ją w linie technolo-
giczne do produkcji ościeżnic 
drzwiowych oraz komponentów 
meblowych. Polski przedsiębior-
ca zainwestuje 10 mln zł i za-
trudni 8 nowych pracowników.

Firma Umicore Autocat Po-
land zbuduje zakład, w którym 
produkować będzie m.in. kata-
lizatory samochodowe. Belgijski 
przedsiębiorca stworzy co naj-
mniej 80 miejsc pracy. Inwesty-
cja kosztować będzie 160 mln zł, 
a jej zakończenie planowane jest 
w czerwcu 2019 r.

Polska firma Libra stworzy 
w Dzierżoniowie 10 nowych 
miejsc pracy. Libra zakupi nowe 
linie technologiczne, rozbuduje 
istniejące i zbuduje nowe hale 
produkcyjne, dzięki czemu moż-
liwe będzie zwiększenie aktual-
nej produkcji i rozwój nowych 
produktów z branży chemii bu-
dowlanej. Firma zainwestuje 15 
mln złotych.

Źródło: WSSE
FOT. WSSE

15 inwestorów otrzymało na początku czerwca zezwolenia na działalność w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej Invest-Park. 

621 nowych miejsc pracy
Blisko 386 milionów złotych zainwestują firmy, które otrzymały kolejne zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w wałbrzyskiej strefie. 15 przedsiębiorstw stworzy łącznie przynajmniej 621 nowych 
miejsc pracy.
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To nie złudzenie
- To nie autosugestia. 

Mój Szymuś był bardzo cho-
ry, groziła mu skomplikowa-
na operacja. Ale, że było do 
niej parę tygodni, to zaczę-
łam chodzić z nim do uzdro-
wiciela. No i co? Po sześciu 
wizytach u pana Darka oka-
zało się, że serce Szymka 
się zregenerowało i żadna 
operacja nie jest potrzebna 
– Magda Piszczela opowiada 
o uzdrowieniu, jakiego do-
świadczyła.

W jej rodzinie sporo osób 
korzystało z pomocy uzdro-

wiciela. Mamie pani Magdy 
pomógł na bóle kolan i he-
moroidy. Stryj – ze Świdnicy 
- trafił do niego z mocnym 
niedowładem po wylewie – i 
rehabilitacja zaczęła następo-
wać błyskawicznie. W listo-
padzie chodził o dwóch ku-
lach i niewyraźnie bełkotał, 
a już w marcu podpierał się 
tylko laseczką i mówił nie-
mal normalnie. Kuzynce pani 
Magdy (ze Szczawna) pod 
dotykiem uzdrowiciela znik-
nął guzek w piersi i przeszły 
migreny. 

- Ale mąż ciągle mówił, 
że to nie pan Darek tylko 
siła autosugestii. Uwierzyli, 
iż wyzdrowieją, więc zaczęli 
zdrowieć. Dopiero teraz wi-
dzi, że się pomylił, bo prze-
cież nasz synuś jest zbyt mały, 
by coś z tego rozumieć, by 
uwierzyć, że będzie zdrowy. 
Po prostu pod dotykiem pana 
Darka w jego organizmie za-
częły zachodzić błyskawicz-
ne zmiany – mówi pani Mag-
da i dodaje: - Od czterech lat 
mieszkamy w Holandii. Te-
raz jest tam też teściowa. Ale 

jak zobaczyła, że Szymuś wy-
zdrowiał pod dotykiem pana 
Darka, to też się tu wybiera 
ze swoją cukrzycą.

A rzeczywiście bardzo 
wiele powikłań po cukrzycy 
cofa się pod jego dotykiem. 
Na przykład pani Zofia Ma-
raszek miała już nie gojące 
się rany na nogach. Po trze-
ciej wizycie zaczęły się goić, 
po szóstej znikły zupełnie. 
Bardzo też opadł jej cukier, 
poprawiły się wyniki jaskry, 
przestała boleć wątroba i 
kręgosłup. – Pan Darek odjął 

mi piętnaście lat – mówi z 
uśmiechem. 

Egzemy na rękach i chro-
niczny katar były od kilku lat 
przekleństwem pana Janusza 
Pikoły z Wałbrzycha. Pró-
bował już wszystkiego, był 
u wielu specjalistów, korzy-
stał z akupunktury, zażywał 
leki homeopatyczne. I nic. 
Wreszcie w lutym tego roku 
trafił do pana Darka. – Zbli-
żała się wiosna, a wiosną ka-
tar zawsze się nasilał, więc 
myślałem o nim z lękiem. 
Kilka lat temu trochę mi 

pomógł inny uzdrowiciel, to 
postanowiłem spróbować u 
tego. Ale efekt u pana Dar-
ka przeszedł moje najśmiel-
sze oczekiwania. Mamy maj, 
rośliny pylą na całego, a ja 
nie mam kataru. Wcale! No 
i pęknięcia na dłoniach wy-
goiły się, ręce wyglądają nor-
malnie, nie pieką, nie swędzą. 
Miałem też problemy ga-
stryczne, ale one także minę-
ły. Nareszcie wiem, że dotyk 
naprawdę potrafi uzdrawiać! 
To nie żadne złudzenie, to 
naprawdę działa!

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, w pawilonie przy ul. Mazowieckiej 3. Rejestracja tylko telefoniczna, 
nr 881 488 989

Ludzie zdrowieją pod jego dotykiem

REKLAM
A

R
EKLAM

A

Powinien był je doręczyć 
w ramach współpracy agencyj-
nej z firmą InPost sp. z o.o., a 
przechowywanych w oddzia-
łach pocztowych w Świdnicy 
i Brzegu, a którymi nie miał 
prawa wyłącznie rozporządzać.

Śledztwo w tej sprawie 
zostało wszczęte na podsta-
wie zawiadomienia złożonego 
w dniu 16 kwietnia b.r. przez 
przedstawiciela spółki InPost 
z/s w Krakowie. Wynikało 
z niego, że Jacek B. - Prezes 
spółki z o. o. Neopost, świad-
czący usługi pocztowe w imie-
niu firmy InPost sp. z o.o. na 
podstawie umowy agencyjnej, 
z końcem marca 2014r. wy-
powiedział umowę współpra-
cy jednak nie rozliczył się z 
przesyłek pocztowych prze-
chowywanych w oddziałach 
pocztowych w Świdnicy i 
Brzegu. Większość przesyłek 
stanowiła korespondencja na-
dana przez miejscowe sądy i 
prokuratury.

Przeprowadzone nie-
zwłocznie czynności przeszu-
kan pomieszczeń zajmowa-
nych przez firmę Neopost oraz 

prywatnych Jacka B. nie do-
prowadziły wówczas do ujaw-
nienia korespondencji.

W wyniku prowadzonego 
śledztwa w dniu 20 maja b.r. 
ustalono, że przesyłki poczto-
we zostały przez Jacka B. przy-
wiezione do oddziału pocz-
towego mieszczącego się w 
Świdnicy przy ul. Bystrzyckiej 
i tam przez niego porzucone.

Na miejscu przeprowa-
dzono czynności oględzin za-
bezpieczonej korespondencji, 
w wyniku której ustalono jej 
liczbę ? 27.802 sztuk. Wśród 
odnalezionych przesyłek 
17.767 pochodziło z oddzia-
łu pocztowego w Brzegu, a 
10.035 z oddziału w Świdnicy.

W dniu 21 maja b.r. na po-
lecenie świdnickiej prokuratu-
ry Jacek B. został zatrzymany 
po tym jak sam stawił się na 
Policję.

W dniu 23 maja b.r. pro-
kurator przedstawił mu zarzut 
ukrycia 27.802 przesyłek i pa-
czek pocztowych, którymi nie 
miał prawa wyłącznie rozpo-
rządzać oraz zarzut żądania od 
przedstawiciela firmy InPost 

sp. z o.o. z/s w Krakowie kwoty 
miliona złotych w zamian za 
zwrot bezprawnie zabranych 
rzeczy w postaci przesyłek 
pocztowych i paczek wcześniej 
przez niego ukrytych.

Jacek B. nie przyznał się 
do popełnienia zarzuconych 
mu czynów i złożył obszerne 
wyjaśnienia, które wymagają 
zweryfikowania w toku śledz-
twa. 

W dniu 23 maja b.r. świd-
nicki sąd rejonowy na wniosek 
Prokuratora Rejonowego w 
Świdnicy zastosował wobec 
podejrzanego środek zapobie-
gawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania na okres 2 
miesięcy.

Za ukrycie dokumentów 
grozi kara grzywny, ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. Żądanie ko-
rzyści majątkowej w zamian 
za zwrot bezprawnie zabranej 
rzeczy zagrożone jest kara od 
6 miesięcy do 8 lat pozbawie-
nia wolności.

Źródło: Prokuratura Okrę-
gowa w Świdnicy

Prokuratura Rejonowa w Świdnicy prowadzi śledztwo przeciwko 40-letnie-
mu Jackowi B. mieszkańcowi Świdnicy podejrzanemu o to, że w okresie od 
12 kwietnia 2014r. do 20 maja 2014r. jako Prezes Neopost sp. z o. o. ukrył 
ponad 27.000 przesyłek pocztowych oraz paczek.

Poczta niewidka 
Lokalny Punkt Infor-

macyjny zapewnia bezpłatną 
informację na temat wspar-
cia z funduszy europejskich 
dla mieszkańców wojewódz-
twa dolnośląskiego.Z usług 
PIFE może skorzystać każ-
dy zainteresowany tematem 
pozyskania dotacji z fundu-
szy europejskich. Obecnie 
w Punkcie można uzyskać 
informacje o wsparciu do-
stępnym jeszcze ze środ-
ków poprzedniego okresu 
programowania funduszy 
europejskich. Pracownicy 
PIFE udzielają także in-
formacji o możliwościach 
wsparcia w ramach nowej 
perspektywy finansowej na 
lata 2014-2020, wyjaśnią 

jakie przedsięwzięcia będą 
podlegać dofinansowaniu i 
przedstawią warunki, które 
należy spełnić, aby ubiegać 
się o wsparcie. Zapytania do 
PIFE można kierować tele-
fonicznie pod numerem 74 
66 55 173, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (pife.
walbrzych@dolnyslask.pl) 
bądź zgłosić się osobiście do 
siedziby Punktu w budynku 
wałbrzyskiego Ratusza, Pl. 
Magistracki 1, pokój 25 (II 
piętro). Wszystkie świadczo-
ne usługi są bezpłatne.

Dolnośląskie PIFE, w 
tym wałbrzyski punkt są 
częścią ogólnopolskiej sieci 
koordynowanej przez Mi-
nisterstwo Infrastruktury i 

Rozwoju.
PIFE w Wałbrzychu jest 

czynny dla beneficjentów w 
poniedziałki w godzinach 
8.00-18.00, a w pozostałe 
dni robocze – w godzinach 
8.00-16.00.

Szersze informacje, w 
tym dane teleadresowe, ak-
tualne informacje o ogła-
szanych naborach oraz 
spotkaniach, szkoleniach i 
konferencjach dotyczących 
funduszy europejskich do-
stępne są na stronie www.
fundusze.dolnyslask.pl

Źródło: Urząd Miasta w 
Wałbrzychu

Od maja w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 1 działa Lokalny Punkt Infor-
macyjny Funduszy Europejskich (PIFE).

Wstąp po euro

Od 2 czerwca 2014 r. 
Biuro Komunikacji Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu 
funkcjonuje w nowej siedzi-
bie przy ul. H. Sienkiewi-
cza 9. Wchodząc do Biura 
głównym wejściem "A" – od 
ul. H. Sienkiewicza 9 – za-
łatwimy sprawy związane 

z rejestracją pojazdów oraz 
sprawy związane z funkcjo-
nowaniem stacji kontroli 
pojazdów oraz pracą dia-
gnostów. Dla usprawnienia 
obsługi klientów wprowa-
dzono nowy system kolejko-
wy. Klientów załatwiających 
sprawy z zakresu prawa jaz-

dy zapraszamy wejściem "B" 
– od Pasażu Okrężnego. W 
tym miejscu będzie można 
załatwić sprawy z zakresu 
ośrodków szkolenia kierow-
ców, pracy instruktorów czy 
wykładowców.

UMW

Komunikacja w nowej siedzibie
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Sprawa ważyła się od 17 
lutego br, kiedy w miejsco-
wości Kluczowa na drodze 
W385 policjanci zastali 
roztrzaskany na drzewie 
samochód. Kierująca nim 
kobieta okazała się sędzią 
Sądu Rejonowego w Dzier-
żoniowie. Była pijana. Wy-
konane na miejscu badanie 
trzeźwości przy użyciu   al-
cosensora wykazało w wy-
dychanym powietrzu dość 
znaczne stężenie alkoholu: 
0,84mg/dm3. Także ba-
danie pobranej od kobiety 
krwi wypadło fatalnie ta 
pani sędzi (2,1 promila). 
Postanowieniem z dnia 26 
lutego b.r. prokurator za-
trzymał jej prawo jazdy. 

Sędziowie objęci są im-

munitetem – nie można im 
postawić zarzutów bez jego 
cofnięcia. Sąd Apelacyjny 
we Wrocławiu wyraził zgo-
dę na pociągnięcie sędzi do 
odpowiedzialności karnej. 
Decyzja się uprawomocniła 
dopiero niedawno.

W związku z tym Pro-
kuratura Rejonowa w 
Ząbkowicach Śląskich 
przedstawiła sędzi zarzut 
prowadzenia samochodu w 
stanie nietrzeźwości, to jest 
o czyn z art. 178a par 1 ko-
deksu karnego. Grozi za to 
kara grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

PEKA

Są zarzuty dla sędzi, która prowadziła samo-
chód mając we krwi 2,1 promila alkoholu. Po-
dróż zakończyła na drzewie. 

Temida  
na bani

Koreańczycy ruszyli z produkcją
W Wałbrzychu oficjalnie uruchomiono pierwszą w Europie fabrykę koreańskiego koncernu motoryza-
cyjnego Mando. Na razie pracuje w niej nieco ponad 200 osób, ale do 2015 roku będzie tu 450 miejsc 
pracy. 

Wałbrzyski zakład Man-
do będzie produkowaćm.in. 
amortyzatory oraz zaciski do 
hamulców tarczowych. Odbior-
cami jej produktów będą fabryki 
samochodów w Polsce (Gene-
ral, Motors Opel), w Czechach 
(Hyundai), na Słowacji (Kia), w 
Niemczech (BMW, Volkswa-
gen, General Motors) oraz we 
Francji (Renault, Peugeot, Ci-
troen). 

Kilka lat temu o inwestycję 
Koreańczyków zabiegali Sło-
wacy, Czesi, Węgrzy. Mando 
wybrało jednak Polskę i Wał-
brzych. Zadecydowała korzyst-
na lokalizacja, ale też dobra in-
frastruktura i potencjał kadrowy 
regionu. W lipcu 2011 roku 
firma otrzymała zezwolenie 
na działalność w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej Invest-Park i natychmiast 
przystąpiła do budowy. Pod ko-
niec 2012 roku hala produkcyj-
na, wraz z częścią magazynową 
i zapleczem socjalnym, była już 
gotowa. Od tego czasu trwały 

przygotowania do uruchomie-
nia produkcji: rekrutacja zało-
gi, szkolenia, montaż i rozruch 
urządzeń. Kilkanaście dni temu 

nastąpiło oficjalne otwarcie. 
Fabryka Mando jest jedną 

z największych i najnowocze-
śniejszych na terenie WSSE.

PEKA

FOT. MANDO CORPO-
RATION

Pracownicy wałbrzyskiej fabryki Mando. Koreańcycy stworzą w Polskie 450 
miejsc pracy.
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Carota pod lupą 
prokuratury
Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo dotyczące nieprawi-
dłowości przy budowie przechowalni warzyw w Przyłęku. Inwestycję finan-
sową w połowie z środków unijnych, a w 25 procentach z pieniędzy krajo-
wych, realizowała grupa producentów owoców i warzyw Carota sp z o. o. z 
siedzibą w Dzierżoniowie.

Śledztwo zostało 
wszczęte w oparciu o ma-
teriały zgromadzone przez 
Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne. Do aresztu na trzy 
miesiące trafili już Andrzej 
Sz, szef Caroty, i Kazimierz 
K. - prezes warszawskiej 
spółki Mostostal Infrastruk-
tura, która była głównym 
wykonawcą inwestycji w 
Przyłęku. 

Andrzejowi Sz. proku-
rator zarzucił próbę wyłu-
dzenia pieniędzy z Agencji 
Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa we Wro-
cławiu. - Składając w latach 
2012 i 2013 dwa ostatnie 
wnioski o przyznanie pomo-
cy finansowej na pokrycie 
dalszych kosztów inwesty-
cyjnych, przedłożył nierze-
telne dokumenty, w których 
zawyżono dotychczasową 
wartość inwestycji i potwier-

dzono dokonanie płatności z 
tego tytułu, które faktycznie 
nie miały miejsca oraz nie-
rzetelne oświadczenie o za-
gubieniu dziennika budowy. 
Zachowanie takie stanowi 
przestępstwo przewidziane 
w art. 297 § 1 kodeksu kar-
nego – wyjaśnia prokurator 
Ewa Ścierzyńska, rzecznicz-
ka Prokuratury Okręgowej 
w Świdnicy.  Chodziło o 
niebagatelną kwotę 36 mi-
lionów złotych. Tyle wy-
niosło dofinansowanie, jakie 
ARiMR przyznała na pod-
stawie wniosków spółki. 

Z ustaleń prokuratu-
ry wynika, że Andrzej Sz. 
współdziałał z innymi oso-
bami, w szczególności z 
Kazimierzem K. - prezesem 
Mostostal Infrastruktura sp. 
z o. o. w Warszawie. Kazi-
mierzowi K. prokurator za-
rzucił taki sam występek jak 
szefowi Caroty.

W toku śledztwa za-
rzut przedstawiono również 
Grzegorzowi J. - kierowni-

kowi budowy, który w celu 
ułatwienia wyżej wymienio-
nym popełnienia przestęp-
stwa ukrył dziennik budowy 
prowadzony dla inwestycji i 
złożył fałszywe oświadcze-
nie o jego zagubieniu. An-
drzejowi Sz. miała ponadto 
pomagać również Lucyna S. 
- główna księgowa w spół-
ce Carota. Odpowie za po-
świadczenie nieprawdy w 
dokumentach wykorzysta-
nych przy ubieganiu się o 
kolejne etapy dofinansowa-
nia inwestycji w Przyłęku.

- Śledztwo pozosta-
je w toku – informuje Ewa 
Ścierzyńska. - Aktualnie 
wyjaśniane są okoliczności 
faktycznego wydatkowania 
uzyskanego na podstawie 
nierzetelnych dokumentów 
dofinansowania na budo-
wę przechowali warzyw w 
Przyłęku, w celu ustalenia 
czy doszło do wyłudzenia 
środków finansowych. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Aglomeracja Wałbrzyska na podium
Aglomeracja Wałbrzyska została laureatem kon-
kursu „Samorządowy Lider Zarządzania” – Ra-
zem dla Rozwoju, zajmując drugie miejsce w 
kategorii „współpraca międzysamorządowa”. 

Wśród laureatów X edycji 
konkursu SLZ 2014 znaleźli 
się także: Metropolia Poznań, 
Stowarzyszenie LGD „Wokół 
Łysej Góry”, Bielsko-Biała 
MOPS oraz Stowarzyszenie 
LGD „Dolina Raby”. Wyniki 
konkursu ogłoszono 2 czerwca 
podczas I Kongresu Partnerstw 
Samorządowych w Poznaniu. 
Statuetkę podczas Kongresu 
odebrał w imieniu Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, Prezydent Wał-
brzycha Roman Szełemej. 

Konkurs zorganizował 
Związek Miast Polskich w 
partnerstwie ze Związkiem 
Powiatów Polskich i Związ-
kiem Gmin Wiejskich RP oraz 
Norweskim Związkiem Władz 

Lokalnych i Regionalnych. 
Celem konkursu, organizowa-
nego pod patronatem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju, było 
wyłonienie i upowszechnienie 
najlepszych przykładów współ-
działania gmin, powiatów i 
województw. Ocenie podlegał 
sposób prowadzenia współ-
pracy przez partnerstwa. Do-
świadczenia partnerstw będą 
wykorzystywane przez partne-
rów projektu przy wypracowy-
waniu wniosków legislacyjnych 
i programowych. 

Źródło: Urząd Miasta w 
Wałbrzychu

FOT. URZĄD MIASTA W 
WAŁBRZYCHU
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Nerwice leczy kryształa-
mi. Nimi też masuje. Stosuje 
jedną z najstarszych metod 
leczenia kręgosłupa – krę-
garstwo. Zajmuje się reflek-
soterapią i bioenergoterapią. 
Jednym słowem pomógł ty-
siącom ludzi, których nękały 
choroby i niepowodzenia 
życiowe.  Pisały o nim lokal-
ne media, a pacjenci, którzy 
odwiedzili jego gabinet za-
pominali, że przekraczając 
próg – nie wierzyli.  Zgod-
nie z obietnicą, na łamach 
naszego tygodnika legnicki 
uzdrowiciel uchyla rąbka 
swoich tajemnic.

Choć medycyna zrobiła 
dziś ogromne postępy, wciąż 
nie jest w stanie stawić czoła 
niektórym chorobom. Co-
raz częściej też słyszy się o 
pomyłkach lekarzy, które 
niestety w najczarniejszym 
scenariuszu kosztują życie 
pacjenta. Choć na co dzień 
większość z nas nie wierzy w 
moc uzdrowicieli, to właśnie 
gdy zawodzi sztab lekarzy, 
najczęściej trafiamy do nich, 
a potem zostajemy ich pa-
cjentami na długie lata. Co 
potrafią uzdrowiciele opo-
wiada jeden z nich – Jerzy 
Rak z Legnicy.

Rozpocząłem pracę w 
służbie zdrowia w Zakładzie 
Rehabilitacji Leczniczej w 
Legnicy w 1989 r. Zespół 
Opieki Zdrowotnej zlikwi-
dowano w 2000 roku, więc 
od 2001 prowadzę prywatny 
Gabinet Masażu i Bioener-
goterapii. Od 1974 roku 
jestem bioenergoterapeu-

tą, od 1983 roku manual-
nie nastawiam kręgosłupy i 
wydłużam krótsze nogi, od 
1988 roku jestem masaży-
stą, od 1999 roku zajmuję 
się niwelowaniem skolioz/ 
skrzywieniami kręgosłupa 
u dzieci i młodzieży. Sto-
suję najnowsze i niezwykle 
skuteczne metody likwida-
cji schorzeń podczas jed-
nego zabiegu, takich jak: 
usuwanie dyskopatii, rwy 
kulszowej, zespołów bólo-
wych kręgosłupa i leczeniu 
migren. Świetne rezultaty 
uzyskuje m.in. w uwalnianiu 
od uzależnień, odchudzaniu, 
redukcji cellulitu i rozstę-
pów – mówi Jerzy Rak.

Jerzy Rak stosuje róż-
ne metody uzdrawiania 
– wszystkie opierają się na 
wiedzy i doświadczeniu 
medycznym. 40 lat prowa-
dzonych przez niego badań, 
potwierdzonych licznymi 
uzdrowieniami chorych, 
pozwoliło na odkrycie i 
zrozumienie mechanizmu 
łączącego myśli, emocje i 
zachowanie człowieka z 
doświadczeniami jakie spo-
tykają nas w życiu, z szczę-
ściem lub nieszczęściem, ze 
zdrowiem albo z chorobami. 
Pracuje energiami, minera-
łami, oczyszcza organizm 
i zaleca prawidłową dietę. 
Przepisuje zioła. Neutrali-
zuje blokady karmiczne. Ma 
receptę na wszystko.

- Moja procedura skut-
kuje m.in. poprzez empatię, 
życzliwość, miłość, otwar-
tość i humanitaryzm, czyli 

poprzez to, czego potrzeba 
choremu – tłumaczy uzdro-
wiciel. 

40 lat pracy i liczne 
udokumentowane sukcesy 
przyczyniły się do tego, że 
o legnickim uzdrowicielu 
mówią: „Człowiek rentgen”, 
Człowiek ostatniej nadziei” , 
„Cudotwórca” „ Jasnowidz” , 
„Prorok”.

Określenia trafne, bo 
Jerzy Rak naprawdę leczy, 
a dzięki swoim niezwykłym 
zdolnościom pomaga pa-
cjentom przejść przez naj-
trudniejsze momenty w ich 
życiu i sprawia, że to co było 
niemożliwe, staje się możli-
we.

- Zjawisku telepa-
tii przypisuje się zdolność 
umysłu ludzkiego do wysy-
łania i przechwytywania fal 
mózgowych. Jasnowidzeniu 
z kolei zdolność postrzega-
nia, zjawisk i przedmiotów 
czy nawet osób w czasie 
i przestrzeni. Naukowcy 
wciąż przeprowadzają eks-
perymenty naukowe, które 
dowiodłyby istnienia tych 
zjawisk – mówi Jerzy Rak.

Uzdrowicielowi na-
ukowcy nie są potrzebni. 
Ten, kto raz odwiedzi jego 
gabinet najpierw będzie za-
skoczony, a następnie zda 
sobie sprawę, że nie wiedząc 
kiedy uwierzył. Jerzy Rak 
jest autorem dwóch ksią-
żek, w których opisał koleje 
swojego życia i to jak kształ-
towała się jego droga jako 
przewodnika duchowego i 
lekarza. Pacjentów prosi o 
wpis do księgi pamiątkowej, 
by móc cieszyć się tym, że 
pomógł kolejnemu z nas...

Przez te wszystkie lata 
popularność jaką zdobył 
uzdrowiciel z Legnicy nie 
zmieniła go. Jest szczerym, 
uśmiechniętym człowie-
kiem, który do każdego 
wyciąga pomocną dłoń. W 
zamian oczekuje tylko jed-
nego – odrobiny wiary w to 
co robi – nawet wtedy, gdy 
może nam się to wydawać 
tak nieprawdopodobne, że 
aż trudno w to uwierzyć. 

AG

Dłonie, które niosą 
ludziom radość
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Szeryf Nowego 
Jorku w Świdnicy
Ryszard Grobelny, prezydent Poznania najlepszym polskim prezydentem 
według Newsweeka. Nagrodę rankingu N15 wręczono podczas gali otwar-
cia V Kongresu Regionów w Świdnicy. Gościem specjalnym spotkania był 
Rudolph Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku.

V Ogólnopolski Kongres 
Regionów pod hasłem „Przy-
wództwo, odpowiedzialność, 
kreatywność. Nowa rola władz 
samorządowych” odbył się 
w Świdnicy w dniach 10-12 
czerwca. W trakcie Kongre-
su przeprowadzono 37 pane-
li dyskusyjnych. Uczestnicy 
wzięli także udział w 3 sesjach 
plenarnych oraz panelach „bez 
krawata”. Gościem specjalnym 
był Rudolph Giuliani, legen-
darny burmistrz Nowego Jor-
ku.  Człowiek, który w spekta-
kularny sposób zmienił oblicze 
jednej z największych metro-
polii świata. Wygłosił wykład  
„Przywództwo. W obliczu 
zmian i kryzysu”. Zaplanowano 
też panel z udziałem Rudolpha 
Giulianiego i prezydentów pol-
skich miast, prowadzony przez 
redaktora naczelnego tygodni-
ka Newsweek – Tomasza Lisa.

Podczas  oficjalnego otwar-
cia V Kongresu Regionów 
wręczono specjalną nagrodę 

„25-lecia Wolnej Polski”, usta-
nowioną przez Miasto Świd-
nica i Wydawnictwo Ringier 
Axel Springer Polska –  orga-
nizatorów kongresu. Nagro-
dą  uhonorowano profesora 
Jerzego Regulskiego, prezesa 
Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej. 

– Są takie osoby, bez któ-
rych polski samorządowej w 
takim kształcie, by nie było. 
W gronie ojców odrodzonego 
samorządu jest właśnie prof. 
Jerzy Regulski. To nagroda dla 
osoby szczególnej rangi – mó-
wił Wojciech Murdzek, prezy-
dent Świdnicy.

Jak co roku wręczono na-
grody w rankingu N15 Naj-
lepszych Prezydentów Miast 
Newsweeka. Ranking tygo-
dnika Newsweek Polska ma na 
celu  wyłonienie spośród wło-
darzy 107 polskich miast prezy-
denckich najlepszych liderów, 
których działania przyniosły 
widoczne rezultaty w mijają-

cym roku, skutkujące poprawą 
jakości życia członków lokalnej 
społeczności. W pierwszej trój-
ce laureatów znaleźli się: Ry-
szard Grobelny (Poznań), Jacek 
Karnowski (Sopot), Krzysztof 
Żuk (Lublin). 

Po raz pierwszy nagrodzo-
no najlepszych wójtów i burmi-
strzów w konkursie „Lider Lo-
kalnej Społeczności” magazynu 
Forbes i Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej.

W debacie zatytułowanej 
„Ścieżki rozwoju: współpraca 
na różnych szczeblach samo-
rządu.    Dobre praktyki i pola 
konfliktów. Czy potrzebne 
są zmiany ustawowe?” wzięli 
udział laureaci rankingu N15 i 
nagrody Lider Lokalnej Spo-
łeczności oraz Marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego – 
Cezary Przybylski.

Źródło: Urząd Miasta w 
Świdnicy, oprac. PEKA

Wyniki rankingu N15
Miejsce 1. Ryszard Grobelny, Prezydent Poznania
Miejsce 2. Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu,
Miejsce 3. Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina,
Miejsce 4. Wojciech Murdzek, Prezydent Świdnicy,
Miejsce 5. Wadim Tyszkiewicz, Prezydent Nowej Soli, 
Miejsce 6. Tadeusz Ferenc, Prezydent Rzeszowa,
Miejsce 7. Roman Smogorzewski, Prezydent Legionowa,
Miejsce 8. Piotr Uszok, Prezydent Katowic,
Miejsce 9. Janusz Kubicki, Prezydent Zielonej Góry,
Miejsce 10. Andrzej Dziuba, Prezydent Tychów,
Miejsce 11. Piotr Przytocki, Prezydent Krosna,
Miejsce 12. Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej,
Miejsce 13. Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Ełku,
Miejsce 14. Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha,
Miejsce 15. Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.

Tygodnik Newsweek Pol-
ska wyróżnił 15 najlepszych, 
najsprawniej rządzących swo-
im miastem prezydentów. 
Zgodnie z przyjęta metodo-
logią, w pierwszym etapie re-
dakcja Newsweeka rozesłała 
do 107 prezydentów polskich 
miast ankietę, w której zostali 
poproszeni o oddanie głosów 
na najlepszych ich zdaniem 
prezydentów polskich miast.

W drugim etapie do 30 
finalistów (osób, które otrzy-
mały najwięcej głosów w 

pierwszym etapie) redakcja 
zwróciła się z prośbą o przed-
stawienie swego największego 
dokonania z ostatniego roku 
(od wiosny 2013). Chodziło o 
inicjatywy, których rezultatem 
jest wzmocnienie wspólnoty 
samorządowej, oraz poprawa 
jakości życia mieszkańców. 
Następnie powołane przez 
redakcję „Newsweeka” jury 
wybrało spośród tego grona 
15 najlepszych prezydentów 
polskich miast w roku 2014. 
Pod uwagę brano kandyda-

tów, którzy: potrafią nakreślić 
wizję, wokół której buduje się 
tożsamość i duma społeczno-
ści lokalnej; potrafią przeko-
nać do niej społeczność, której 
przewodzą; potrafią stworzyć 
strategię działania, dzięki któ-
rej realizacja wizji jest moż-
liwa; potrafią zorganizować 
struktury, które służą realizacji 
wizji i związanych z nią celów 
strategicznych.
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od 13.06.2014 
do 19.06.2014

PREMIERY:
WYPISZ, WYMALUJ … MIŁOŚĆ
USA; 13 lat; komedia romantyczna/ 
111 min 
Choć Jack i Dina pracują w jednej 
szkole, z pozoru dzieli ich wszystko. 
On jest nauczycielem angielskiego, 
który nie stroni od alkoholu, ona 
malarką abstrakcyjną włoskiego 
pochodzenia. On zachwyca się 
możliwościami, jakie daje słowo 
pisane, ona uznaje tylko obrazy, 
które pobudzają wyobraźnię. Oboje 
są niespełnieni i nieszczęśliwi. On 
od lat nie może wydać książki, ona 
z powodu choroby przestała malo-
wać. Pewnego dnia Jack wpada na 
genialny pomysł. Chcąc oderwać 
swoich uczniów od telefonów ko-
mórkowych i mediów społeczno-
ściowych, planuje zainspirować ich 
prawdziwymi wartościami. Rzuca 
Dinie wyzwanie. Muszą udowod-
nić podopiecznym, co w życiu jest 
ważniejsze i co może ich więcej na-
uczyć: słowa, czy obrazy? Dina po-
dejmuje się zadania i przystępuje 
do rywalizacji. Wkrótce Jack i Dina 
przekonają się, że więcej ich łączy 
niż dzieli, a prawdziwe problemy 
tkwią w nich samych.
12:15 17:00 19:30 22:00
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
22 JUMMMP STREET
USA; 13 lat; komedia/ 112 min 
Jenko i Schmidt ponownie wracają 
do poszukiwania dealerów nar-
kotyków, ale tym razem miejsce 
poszukiwań to sale uniwersytec-
kie. Oczywiście podczas śledztwa 
nie zabraknie nieprzewidzianych 
wypadków i niekoniecznie docho-
dzenie będzie szło we właściwym 
kierunku. Czy bohaterowie sobie 
ponownie poradzą? W rolach głów-
nych ponownie zobaczymy bożysz-
cze nastolatek Channinga Tatuuma 
oraz ostatnio po raz drugi nomino-
wanego do Oscara za drugoplano-
wą rolę męską - Jonaha Hilla.
11:45 14:15 16:45 19:15 21:45
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
DRIVE HARD
USA; 15 lat; komedia/sensacyjny/
akcja 92 min 
JOHN CUSACK („2012”, „CON 
AIR – LOT SKAZAŃCÓW”) w roli 
groźnego gangstera oraz THOMAS 
JANE („PUNISHERA”) jako eks-
mistrz Formuły 1 w duecie, który 
ani na moment nie zdejmuje nogi 
z gazu! Czasy, w których Peter Ro-
berts (Thomas Jane) był mistrzem 
Formuły 1 dawno minęły. Eks-raj-
dowiec zamienił szampana na 
puszkę z piwem, a bolid na samo-
chód do nauki jazdy. Wychodząc 
do pracy, nie spodziewa się, że 
ten dzień będzie zupełnie inny od 
poprzednich. Nowy klient – Simon 
Keller (John Cusack) - okazuje się 
gangsterem, który zaplanował zu-
chwały napad na bank i chce wy-
korzystać rajdowe zdolności Pete-
ra. Ten, zmuszony do współpracy, 
będzie musiał przypomnieć sobie 
czasy, gdy królował na torach wy-
ścigowych.
14:00 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
GWIAZD NASZYCH WINA 
USA; od 12 lat; dramat/romans 125 
min 
Historia chorej na raka nastolat-
ki, która zakochuje się w chłopcu, 
również cierpiącym na raka. Boha-
terowie spotykają się na spotkaniu 
grupy wsparcia. Połączyła ich 
błyskotliwość, niechęć do tego co 
przeciętne i wielka miłość.
9:15 12:00 16:00 18:30
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
NA SKRAJU JUTRA

USA; od 13 lat; akcja/sci-fi 113 min 
Akcja filmu rozgrywa się w nieda-
lekiej przyszłości, w której rasa ob-
cych, zwanych Mimikami (Mimics), 
przypuściła na Ziemię bezlitosny 
atak i rozpanoszyła niczym pszcze-
li rój, obracając w ruinę całe miasta 
i zostawiając za sobą miliony ludz-
kich ofiar. Żadna armia na świecie 
nie może dorównać szybkością, 
okrucieństwem czy pozorną zdol-
nością przewidywania przyszłości 
uzbrojonym po zęby wojownikom 
z kosmosu, jak również ich do-
wódcom, którzy wydają rozkazy 
telepatycznie. Jednak nadszedł 
czas, kiedy armie całego świata 
połączyły swoje siły, by stanąć do 
decydującej walki na śmierć i życie 
przeciwko napastnikom z kosmosu. 
Wersja 2D: 22:00
Wersja 3D: 14:45 19:30
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
HIT:
CZAROWNICA 
USA; od 7 lat; familijny/fantasy/ 100 
min 
Zrealizowany z wielkim rozmachem 
film „Czarownica”, z udziałem An-
geliny Jolie w roli tytułowej, został 
zainspirowany postacią znaną z 
disneyowskiej „Śpiącej królewny”. 
Czarownica po raz pierwszy po-
jawiła się na srebrnym ekranie w 
1959 roku i do dziś jest najsłyn-
niejszym czarnym charakterem 
Disneya. Czarownica była niegdyś 
piękną i dobrą dziewczyną. Jej 
radosną młodość przerwała woj-
na, podczas której bohaterka z 
oddaniem broniła swojej ojczyzny. 
Jednak zdrada, której doświadczy-
ła, zmieniła jej czyste serce w ka-
mień… Żądna zemsty rzuca klątwę 
na Aurorę – nowo narodzoną córkę 
następcy tronu wrogiego królestwa. 
Gdy dziewczynka dorasta Czarow-
nica zdaje sobie sprawę, że Aurora 
jest kluczem do pokoju w skłóco-
nym królestwie.
Wersja dubbing 2D 11:45
Wersja 3D dubbing: 9:45 14:30 
17:15
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
X-MEN: PRZESZŁOŚĆ, KTÓRA 
NADEJDZIE 3D
USA/ Wlk. Brytania; od 13 lat; ak-
cja/sci-fi/ 131 min 
Spektakularny film science fic-
tion, ukazujący dalsze losy legen-
darnych superbohaterów, kulisy 
konfliktu między nimi i walki o ak-
ceptację. X-Meni łączą swe siły, 
by zawalczyć o przetrwanie ga-
tunków w dwóch epokach. Znani 
z poprzednich części bohaterowie 
łączą siły z młodszymi wersjami 
samych siebie, znanymi z filmu „X-
Men: Pierwsza klasa” i przenoszą 
się w przeszłość, by ocalić swoją i 
naszą przyszłość.
Wersja napisy: 21:00      
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
CZARNOKSIĘZNIK Z OZ: PO-
WRÓT DOROTKI
USA/Japonia; od 15 lat; akcja/sci-fi/
thriller/ 123 min 
Chociaż od powrotu Dorotki z Oz 
minęła zaledwie chwila, na dziew-
czynkę czeka już kolejna przygoda. 
Wezwana przez przyjaciół – Stra-
cha na wróble, Tchórzliwego Lwa 
i Blaszanego Drwala, ponownie 
przenosi się do zaczarowanej 
krainy. Na miejscu odkrywa, że 
pod jej nieobecność władzę nad 
Oz przejął brat Złej Czarownicy 
z Zachodu – złośliwy i przebiegły 
Błazen. Jedyną osobą zdolną po-
wstrzymać złoczyńcę jest Dorotka. 
Aby tego dokonać, dzielna dziew-
czyna będzie musiała udać się w 
daleką podróż do Szmaragdowego 
Grodu. Zanim tam dotrze i zmierzy 

się z Błaznem, przeżyje mnóstwo 
przygód, spotka starych znajomych 
oraz zupełnie nowych, zaskakują-
cych sojuszników.
Wersja 2D 9:15
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
RIO 2 3D
USA; b.o.; animowany/familijny/ko-
media/ 105 min 
Pierwsza część „Rio” zarobiła 
prawie pięćset milionów dolarów i 
stała się światowym hitem. Druga 
część pokazuje życie Blu i Julii, 
którzy założyli rodzinę, mają trójkę 
dzieci i mieszkają w Rio. Blu stawia 
czoło swojemu wrogowi Nigelowi 
oraz próbuje nawiązać przyjazne 
stosunki z przerażającym teściem.
Blu i Julia wiodą w Rio szczęśliwe 
życie. Mają trójkę cudownych dzieci 
– Bię, która uwielbia czytać i wda-
ła się w tatę, Tiago – najmłodsze 
z potomstwa, które uwielbia przy-
gody i jest łobuziakiem oraz Car-
lę – najstarszą córkę, która kocha 
śpiewa i pragnie być artystką. Julia 
dochodzi do wniosku, że dzieci mu-
szą się nauczyć żyć jak dzikie ptaki, 
dlatego namawia rodzinę na wy-
prawę do Amazonii. Przyjaciele Blu 
– Nico, Pedro i Luiz-ostrzegają go 
przed niebezpieczeństwami, które 
czyhają w dżungli. Z kolei optymi-
sta Rafael namawia go na wypra-
wę, bo szczęśliwa żona sprawia, że 
i mąż jest szczęśliwy. Gdy rodzina 
trafia do dżungli, poznaje Eduardo 
– przywódcę stada, który kieruje 
się żelaznymi zasadami, Mimi – 
zadziorną siostrę Eduardo, która 
zawsze mówi to, co myśli, oraz 
Roberto – czarującego ptaka, który 
sprawia, że Blu wpada w komplek-
sy. Główny bohater martwi się, że 
nie dopasuje się do dziko-żyjących 
ptaków i straci rodzinę. Tymczasem 
Nigel knuje intrygę, by zemścić się 
na Blu. Pomaga mu Gabi – urocza, 
ale i trująca żaba, która z miłości do 
Nigela posunie się do najgorszych 
czynów.
Wersja 3D 10:00
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.

VOUCHERY
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom firm, instytucji i osób prywat-
nych, kino CINEMA 3D w Świdnicy 
przygotowało atrakcyjną ofertę 
voucherów – biletów otwartych z 
długim terminem ważności, obo-
wiązujących we wszystkie dni tygo-
dnia na dowolny seans z repertuaru 
kina, w wersji 2D lub 3D.
Voucher to idealny pomysł na:
* prezenty dla bliskich osób, gwa-
rantujący 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 temat 
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

Rycerze upodobali 
sobie Wałbrzych
Pod koniec czerwca w Wałbrzychu kolejne, trzecie już spotkanie z historią. 

Wałbrzych odwiedzi oko-
ło 200 rycerzy. Przez trzy dni 
będą mieszkać w wybudowa-
nej osadzie w okolicy Zamku 
Książ i Stada Ogierów, pre-
zentować kulturę i zwyczaje 
średniowieczne.

Pokazy walk, pokazy kon-

ne, strzelania z wszelakich ma-
chin miotających, bieg dam, 
gry i zabawy, pokazy rzemiosła 
i katowskie, inscenizacja bitwy, 
średniowieczne jadło, koncerty 
muzyki dawnej oraz warsztaty: 
taneczne, zielarskie, wytwarza-
nia kosmetyków naturalnych 

to tylko część atrakcji... 
Turniej rycerski to orygi-

nalne historyczne wydarzenie, 
organizowane przez Wałbrzy-
ski Ośrodek Kultury (27-29 
czerwca).

WOK

Program Warsztatów Średniowiecznych i 
Turnieju Rycerskiego

Sobota, 28.06.2014, godz.11.00-20.00
- Oficjalne rozpoczęcie z wręczeniem glejtów

- Koncert muzyki dawnej 
- Turniej Łuczniczy

- Warsztaty Tańca – pokaz tańca
- Turnieje „bojowe” (XIII-XV w.)
- Turnieje „bojowe” (X-XII w.)

- Bieg dam i rycerzy
- Koncert muzyki dawnej

- Bitwa ze zdobywaniem obozowiska
Niedziela, 29.06.2014, godz.11.00-17.00

- Turnieje strzeleckie - strzelnica otwarta
- Pokaz Walk

- Koncert muzyki dawnej 
- Mała bitwa – dobywanie Bramy
- Warsztaty Tańca – pokaz tańca

- Gry i zabawy plebejskie
- Koncert muzyki dawnej

- Zakończenie z wręczeniem nagród 
- Koncert muzyki dawnej 
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Złotego Dzika dostała „Ida”
„Ida” Pawlikowskiego została uznana przez jurorów 7. Festiwalu Reżyserii Filmowej najlepiej wyreżyserowanym obrazem 2013 roku.

Jury w składzie: Wojciech 
Wójcik, Marcin Krzyształo-
wicz i Andrzej Krakowski, 
jednogłośnie postanowiło 
przyznać grand prix reżysero-
wi Pawłowi Pawlikowskiemu 
„za głęboko humanistyczne 
podejście do trudnych zagad-
nień moralnych związanych z 
rozrachunkiem z przeszłością 
i osobistą odpowiedzialnością 
za popełnione czyny, za od-
ważną próbę analizy zawiłych 
i powikłanych problemów 
wiary i tożsamości oraz za 
twórcze poprowadzenie akto-
rów, zaskakującą interpretację 
graficzną i mistrzowski kunszt 
reżyserski”.

Nagroda specjalna prezy-
denta Świdnicy powędrowała 
do Ryszarda Bugajskiego za 
film „Układ zamknięty”. Film 
wyróżniono „za próbę wnikli-
wej i twórczej krytyki istnieją-
cych nierówności społecznych, 
korupcji i bezkarnych nadużyć 
systemu władzy”.

O Grand Prix tegoroczne-
go festiwalu  walczyło pięciu 
reżyserów: Ryszard Bugajski 
(„Układ zamknięty”), Bodo 
Kox („Dziewczyna z szafy”), 
Maciej Pieprzyca („Chce 

się żyć”), Paweł Pawlikow-
ski („Ida”) oraz Tadeusz Król 
(„Ostatnie piętro”).

– Jury ma coraz wyżej 
stawianą poprzeczkę. Polskie 
kino się rozwija i zmienia 
na lepsze. Co ważne dzieje 
się to na oczach wspaniałej i 
wymagającej świdnickiej pu-
bliczności oraz gości, którzy 
odwiedzają Festiwal Reżyserii 
Filmowej – mówi prezydent 
Wojciech Murdzek.

Podczas 7. FRF poka-
zanych zostało około 60 fil-
mów. Widzowie mieli okazję 
spotkać się i porozmawiać 
z reżyserami: Pawłem Paw-
likowskim, Bodo Koxem, 
Ryszardem Bugajskim, Ta-
deuszem Królem; aktorami: 
Arturem Żmijewskim, Janem 
Nowickim, Januszem Cha-
biorem, Dorotą Kamińską, 
Magdaleną Różańską, Marią 
Mamoną i Anną Samusionek, 
która świdnickiej publiczności 
zaprezentowała również pełen 
humoru spektakl „Pan Tade-
usz na wesoło, czyli perypetie 
miłosne Tadeusza i Telimeny”. 
Nagrody specjalne – Kryszta-
łowe Dziki – otrzymali w tym 
roku Wojciech Wójcik za cało-

kształt 
p r a c y 
r e ż y -
serskiej, a 
także Artur 
Żmijewski za 
twórczą współ-
pracę aktora z reży-
serem.

Artur Żmijewski żar-
tował:- I jak tu nie wierzyć w 
horoskopy. Siódmy festiwal, a 
ja jestem numerologiczna sió-
demką. Wojciech Wójcik rów-
nież tryskał humorem. – Cie-
szę się zdobyłem tę nagrodę 
jeszcze za życia. Chociaż  mu-
szę się nad sobą zastanowić bo 
przecież większość wielkich 
doceniona została dopiero po 
śmierci

 
– Sześć 
festiwalowych dni prze-
leciało w mgnieniu oka. Po-
dobnie jak 7 lat i kolejne edy-
cje festiwalu. Śmiało można 
powiedzieć, że gościliśmy w 
Świdnicy same znakomitości. 
W sumie setkę reżyserów i 
aktorów. To duża satysfakcja – 
mówił Stanisław Dzierniejko,  

 
 

 
pomysłodawca i dyrektor fe-

stiwalu.  
Nagrodzeni reżyserzy 

podkreślali wyjątkową atmos-
ferę panującą na świdnickim 
święcie filmu.

– Jeżdżę po festiwalach na 
całym świecie ale ten jest jedy-
ny w swoim rodzaju, tutaj za-

wsze 
czło-

w i e k 
c h c e 

wracać – 
podkreślał 

p r z e w o d -
niczący tego-

rocznego jury 
Andrzej Krakow-

ski, reżyser, producent 
filmowy i scenarzysta, 

dziekan szkoły filmowej w 
Nowym Jorku. 

Wieczorną galę zakończył 
zabawny spektakl „Mój boski 
rozwód” Krystyny Podleskiej, 
szerokiej publiczności znanej 
przede wszystkim z roli Krysi 
w „Misiu” Stanisława Barei.

Źródło: Urząd Miasta w 
Świdnicy/ Festiwal Reżyserii 

Filmowej w Świdnicy
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