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Skuteczność uzdrowiciela potwierdzana wynikami badań
Gdy zapytać pana Darka, 

po czym odróżnić prawdzi-
wego uzdrowiciela od filuta 
i oszusta, odpowiada prosto: 
- Ten, kto jest pewien swoich 
zdolności sam chce, żeby chory 
poszedł na badania kontrolne. 
Bo USG, laparoskop, tomo-
graf czy inne są namacalnym 
dowodem skuteczności terapii.

Rzeczywiście, wielu cho-
rych, którzy zjawiają się w 
jego gabinecie przynosi ze 
sobą wyniki, potwierdzające 
tę skuteczność. Jak mówi pani 
Magda Bisewicz ze Świdni-
cy: - Badania wykazały mi 
guzka na jajnikach, wielkości 
czereśni. Lekarz zasugerował 
pobranie wycinka, aby spraw-
dzić czy to nic złośliwego a 
potem operacyjne wycięcie, ale 

bałam się i tych badan i noża 
jak ognia. Na szczęście moja 
teściowa, której pod dotykiem 
pana Darka wyregulowało się 
ciśnienie, zasugerowała wizytę 
u uzdrowiciela. Nigdy w ta-
kie rzeczy nie wierzyłam, ale 
wystraszona wynikami badań, 
poszłam. Po czwartej wizycie 
pan Darek namówił mnie na 
badanie kontrolne. Jakież było 
moje zdziwienie, gdy okazało 
się, że guzek zmalał do roz-
miaru ziarnka grochu. Po ko-
lejnych trzech wizytach znikł 
zupełnie. To zresztą mnie już 
nie zdziwiło, bo poznałam w 
poczekalni kobietę w moim 
wieku, Karinę, która miała guz 
wielkości śliwki w piersi. Jej 
też znikł po kilkunastu wizy-
tach. Od tego czasu się zresztą 

zaprzyjaźniłyśmy. I wiem, że 
syn Kariny, Konrad, miał co 
roku katar sienny a po trzech 
wizytach u pana Darka prze-
szło jak ręką odjął.

 A pan Daniel Wiencyk 
od lat cierpiał na wątrobę. 
Owszem, zaczęło się gdy nad-
używał alkoholu, jednak póź-
niej, mimo że już się szanował, 
choroba postępowała. Próby 
wątrobowe wypadały bardzo 
źle i powoli wydawało się, że 
jedyną szansą dla niego jest 
przeszczep. Tyle, że to szansa 
maluteńka. 

- Tonący się brzytwy 
chwyta, więc żona przywiozła 
mnie do pana Darka. Po pię-
ciu wizytach namówił mnie 
na badanie kontrolne. I co? 
Powtarzali je dwa razy, bojąc 

się jakiejś pomyłki. Bo wyniki 
tak świetne, że nie chcieli wie-
rzyć, że to moje. Od tego cza-
su byłem tu jeszcze kilka razy. 
Gdy do pana Darka trafiłem, 
sprawność mojej wątroby oce-
niali poniże 10 procent, a teraz 
jest powyżej 50. Zresztą sam 
to wiem, bo mogę jeść rzeczy, 
których rok temu nawet bym 
ze strachu przed bólem nie 
tknął.  On ma dar, niezwykły 
dar! Pod dotykiem jego dłoni 
wraca zdrowie!

A chociaż takich opowieści 
można usłyszeć tu wiele, samu 
uzdrowiciel dodaje: - Proszę 
jednak pamiętać, że uzdrowi-
ciel uzupełnia medycynę aka-
demicką, ale w żadnym razie 
nie powinien jej zastępować. 

- Gdyby pan Darek nie za-

żądał tego, to bym do lekarzy 
nie poszedł. Po co? Chodziłem 
lata i było coraz gorzej, a po 
trzech wizytach u pana Darka 

alergia z rąk mi zeszła. I nie 
wraca – odpowiada pan Da-
mian Biezacki z Wrocławia. 

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

Świdnica – Miasto Dzieci 
– Odtąd to wy tutaj będziecie rządzić, pracować i bawić się, poznając wartość pracy i pieniądza – mó-
wił prezydent Wojciech Murdzek, wręczając parze ośmiolatków, symboliczne klucze od bram miasta.

Kuba i Karolina reprezento-
wali ponad 600 dzieci, które na 
dwóch turnusach bezpłatnie ko-
rzystają z atrakcji Miasta Dzie-
ci. Stworzono dla nich miejsce, 
gdzie do 25 lipca przez sześć 
godzin dziennie doświadczają 
dorosłego życia, bawią się i pra-
cują, poznając przy okazji różne 
zawody i przekonując się, że 
pieniądze nie biorą się znikąd. 
Świdnickie Miasto Dzieci jest 
jak odbicie prawdziwego świa-
ta w miniaturze. Dlatego jak w 
prawdziwym świecie działa w 
nim agencja pracy prowadzona 

przez firmę Work Service, któ-
ra codziennie kieruje małych 
mieszkańców do nowych zajęć. 
Tu kilkuletni policjanci napraw-
dę zdejmują odciski palców i 
szukają śladów, a mechanicy 
naprawdę montują samochody, 
tyle że zamiast produkowanych 
przez różne fabryki podzespo-
łów używają do tego klocków 
Lego. Na ulicach Miasta Dzie-
ci można spotkać kilkuletnich 
ogrodników i stolarzy, rolników 
i dekoratorów wnętrz, hotela-
rzy i dentystów, pielęgniarzy 
i ornitologów, dziennikarzy i 

strażaków... Pracując w każdym 
z zwodów przez godzinę dzie-
ci otrzymają wynagrodzenie w 
specjalnej walucie. Następnie 
podejmą decyzję, co lepiej: wy-
dać je na drobne upominki i 
słodycze, czy oszczędzać przez 
kilka dni i na koniec kupić sobie 
wymarzoną zabawkę w Sklepie 
Marzeń. W Mieście Dzieci jest 
więc i bank zbudowany przez 
Bank Zachodni WBK, i sklepy 
Toy Planet czy Tesco. 

Projekt realizują wspólnie 
Świdnicki Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, Miejski Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Świdnicy, 
miasto Świdnica oraz gminy 
Świdnica i Jaworzyna Śląska. 
Wspiera ich rzesza sponsorów 
i partnerów technicznych, a 
honorowym patronatem Mia-
sto Dzieci objęli rzecznik praw 
dziecka Marek Michalak i po-
słanka Izabela Katarzyna Mrzy-
głocka.  

Na podstawie mat. UM 
Świdnicy oprac. PEKA

FOT. URZĄD MIASTA W 
ŚWIDNICY
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Nie dziennikarze 
a świnie

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

Parę miesięcy temu napisałem felieton pt. „Z życia wyż-
szych sfer”, zderzający ze sobą dwie informacje: że pre-
zesi KGHM zainwestowali milion złotych w akcje swo-
jej spółki i że anonimowemu „dyrektorowi dużej firmy 
z branży metalurgicznej” ekskluzywny klub ściągnął ze 
służbowej karty milion złotych za jedną noc z wytraw-
nym alkoholem i tancerkami go-go. Felietony, zwłaszcza 
na tak doraźne tematy, mają na ogół żywot krótki. Ten 
jednak zamienił się w upiora i nawiedza mnie zza grobu. 

Mój felieton podzielony na dwie części, poprzedzony 
absurdalnym wstępem i opatrzony tytułem „Herbert 
Wirth też lubi zabawić się w klubie na parkiecie” został 
skopiowany na stronę internetową, której nie chciałbym 
dotykać nawet w lateksowych rękawiczkach. Za jej po-
średnictwem ktoś odgrywa się na władzach KGHM uży-
wając argumentów i języka, przy których słowa Kurskie-
go o „dziadku z Wermachtu” to wersal. To jest strona, 
na której bez żadnej odpowiedzialności za słowa wypluto 
nazwiska trzech prominentów z Polskiej Miedzi, którzy 
rzekomo przeputali służbową kasę na wódę i striptizerki. 
To jest strona na której szlachetni rycerze prawdy wy-
jaśniają ciemnemu ludowi, kto jest nazistą i niemiecką 
świnią, kto bandziorem, kto złodziejem, kto debilem, kto 
pedofilem, kto materacem, kto kurwą a kto sponsorem 
dziwek. Wystarczy poczytać, by wiedzieć, kto „wali w 
dupę KGHM”, „kto przejebał ponad 500 milionów”, kto 
komu „liże dupsko”, a kto „solidarnie rucha  wspólnika 
z ferajny”. Nie wiadomo tylko najważniejszego: kim są 
autorzy tych paszkwili. 
Szambo, w jakie tacy ludzie zamienili internet, wybija w 
wielu miejscach. Można je tylko omijać, bo nie da się 
walczyć z tym zjawiskiem. Należy jednak przynajmniej 
domagać się, by ludzie, którzy wypisują świństwa na in-
nych, kładli na drugiej szali swoje nazwisko i reputację. 
Przeglądając firmowy spis paszkwili ze strony, gdzie 
straszy upiór mojego felietonu, natrafiłem na coś w ro-
dzaju manifestu. „Drogi Czytelniku, bolą nas fakty. Boli 
nas to, że media propagują 25 lecie wolnej Polski, ale 
to co dzieje się w naszym kraju to nie są zasady, jakimi 
powinien wyróżniać się wolny kraj. Przecież większość 
państwowych posad piastują nadal ludzie starego, komu-
nistycznego systemu. Przecież ludzie, którzy podejmują 
ostateczne decyzje w tym kraju, współpracowali mocno 
(bądź nadal to robią nieformalnie) z komuchami.”. Na-
wiązując do słów Józefa Piłsudskiego:„Naród wspaniały, 
tylko ludzie kurwy”, niejaki Misiuro - autor manifestu - 
apeluje, by „wywalić kurwy na bruk”. Ale czyż robienie 
rewolucji z serwera na Kajmanach czy innych Wyspach 
Dziewiczych nie przypomina zanadto cwałowanie z kopią 
na wiatraki?  
Ludzie, którzy założyli ten serwis, piszą, że nie są za-
wodowymi dziennikarzami, a publikują w internecie, bo 
nie mają innego wyjścia. To nieprawda. Nawet dla nich 
wyjście jest. Dwadzieścia parę lat temu komuna przesta-
ła mieć w Polsce monopol naprawdę. Wcale nietrudno 
założyć firmę i wydawać gazetę tak jak robimy to my i ty-
siące innych osób w w Polsce. Antykomunistyczna don-
kiszoteria z internetu może porzucić sieć i pójść w nasze 
ślady. Problem w tym, że musiałaby wówczas przestrze-
gać prawa prasowego i podnieść przyłbice, które skryły 
jej szlachetne lica. I chyba tu jest pies pogrzebany. 

1.000 świdniczan ma 
Kartę Dużej Rodziny!
Ogromne zainteresowanie Świdnicką Kartą Dużej Rodziny. We wtorek, 22 lipca prezydent Świdnicy Woj-
ciech Murdzek wręczył karty o numerach 1000-1004 rodzinie państwa Satoła-Kałużny. Specjalna karta jest 
wydawana od lutego.

– Cieszymy się, że już tysiąc 
osób skorzystało ze Świdnickiej 
Karty Dużej Rodziny. Nie spo-
dziewaliśmy się, że nasza akcja 
pójdzie w tak szybkim tempie. 
Jest to doskonała promocja du-
żych rodzin, bez względu na 
ich status materialny, dlatego 
dobrze, że tak właśnie świd-
nicka karta jest postrzegana. 
Jej posiadacze mogą korzystać 
z wielu przywilejów i bonusów. 
Przybywa też firm chętnych do 
współpracy więc warto po taką 
kartę się zgłosić. Zachęcam 
szczególnie teraz, gdyż jed-
nym z przywilejów jest zniżka 
na miejskie baseny, a przy tak 
ładnej pogodzie warto z niej 
skorzystać – mówi prezydent 
Murdzek.

Dzięki karcie mieszkańcy 
mogą liczyć nawet na o połowę 
tańsze bilety miesięczne komu-
nikacji miejskiej. Na basen lub 
lodowisko dziecko może wejść 
bezpłatnie, a rodzic w cenie 
biletu ulgowego, podobnie do 
Muzeum Dawnego Kupiec-
twa. Do tego liczne obniżki 
cen bądź bezpłatne wejścia na 
imprezy organizowane przez 
Świdnicki Ośrodek Kultury.

Oszczędności dla staty-
stycznej 5-osobowej rodziny 
tylko w związku z ulgami w 
komunikacji miejskiej i niższy-
mi płatnościami za przedszkole 
i żłobek szacowane są na ok. 
2.200 zł rocznie. Korzystanie 
z oferty kulturalnej i sportowej 
to kolejne ok. 1.700 zł rocznie 
oszczędności. Tak więc korzy-
ści dla rodzin są jak najbardziej 

wymierne. 
Dużym zainteresowaniem 

projekt cieszy się również 
wśród świdnickich przedsię-
biorców. Do tej pory swoje ulgi 
zaoferowały 42 firmy. Są wśród 
nich bary i restauracje, sklepy 
odzieżowe, usługi krawiec-

kie czy fryzjerskie, sale zabaw 
dla dzieci, księgarnie a nawet 
punkty sprzedaży porcelany 
stołowej! 

Miesiąc temu ruszyła rów-
nież Krajowa Karta Dużej 
Rodziny – projekt realizowany 
przez Ministerstwo Pracy i Po-

lityki Społecznej przy wsparciu 
samorządów. W Świdnicy wy-
dano już 188 kart krajowych.

Źródło: Urząd Miasta w 
Świdnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
ŚWIDNICY

Dla kogo ta karta?

Program Świdnicka Karta Dużej Rodziny adresowany jest do rodzin z jednym lub dwojgiem opiekunów 
oraz trojgiem lub więcej dzieci. Nie ma znaczenia dochód osiągany przez rodziców, trzeba natomiast 
mieszkać razem na terenie miasta Świdnicy. Jak można otrzymać kartę? Wystarczy złożyć odpowiedni 
wniosek w pokoju nr 1, na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49). 
Wnioski przyjmowane są w dni robocze w godz. 9.00-13.00, a we wtorki w godz. 13.00-17.00. 
Więcej informacji o projekcie oraz ulgach można znaleźć pod adresem: www.karta.swidnica.pl

Niedawno w Pałacu Prezydenckim Anna i Bronisław Komorowscy specjalny-
mi podziękowaniami uhonorowali włodarzy miast, które wspierają duże ro-
dziny tak jak Świdnica.
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Do Komisji wpłynęły 
674 wnioski, z czego 334 
przeszły wstępną kwalifi-
kację. Wybrano 206 osób z 
największą ilością punktów, 
wg podziału na mieszkania 
1,2 i 3 pokojowe.

Zasady i kryteria przy-
znawania mieszkań okre-
śla uchwała Rady Miejskiej 
Wałbrzycha. Z kolei zarzą-
dzenie prezydenta Wałbrzy-
cha określa sposób realiza-
cji wniosków o przydział 
mieszkań. Preferowane były 
trzy grupy mieszkańców, 
młodzi wychowujący dzieci, 
osoby starsze od lat zamiesz-
kałe w Wałbrzychu, a także 
niepełnosprawni. Wszystkie 
osoby starające się o nowe 
mieszkanie nie mogły mieć 
zaległości czynszowych.

85 mieszkań otrzymają 
ludzie młodzi wychowują-
cy dzieci,88 mieszkań trafi 
do osób starszych a 33 - do 
osób niepełnosprawnych.

Pierwsi lokatorzy otrzy-
mają klucze do mieszkań na 
ul. Staszica i Jana Pawła II 
we wrześniu. W kolejnym 
etapie osoby, które zamiesz-
kają w budynkach na ul. 
Wiejskiej.

- Warto podkreślić ,że 88 
mieszkań które zdadzą osoby 
starsze, po sprawdzeniu, zo-
staną  przekazane kolejnym 
mieszkańcom Wałbrzycha - 
podkreślała Jolanta Pabisz, 

kierownik Biura Lokalo-
wego Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu.

Na realizację budowy 
nowych mieszkań komunal-
nych pn. Nasz Nowy Dom, 
miasto pozyskało dofinan-
sowanie w wysokości 10 mln 
zł z Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

Źródło: Urząd Miasta w 
Wałbrzychu

Społeczna Komisja Mieszkaniowa zakończyła rozpatrywanie wniosków 
mieszkańców Wałbrzycha o nowe mieszkania komunalne. Na stronie in-
ternetowej urzędu miasta pojawiły się nazwiska osób, które otrzymają we 
wrześniu klucze do nowych mieszkań.

Wałbrzych rozdaje mieszkania

•	 chodniki i drogi 
rowerowe – 22,

•	 rekreacja – 21,
•	 ulice i parkingi – 

18,
•	 place i skwery – 14,
•	 inne – 5,

•	 parki – 4,
•	 oświetlenie – 3,
•	 bezpieczeństwo – 2,
•	 sprawy społeczne 

– 2,
•	 infrastruktura tech-

niczna – 2,

•	 oświata – 2,
•	 zagospodarowanie 

wnętrz kwartałów 
– 2,

•	 mieszkalnictwo – 1,
•	 ochrona dziedzic-

twa – 1.

Zakres tematyczny wniosków (zarówno ogólnomiejskich, jak i dzielnicowych):

– Mieszkańcom, stowarzy-
szeniom i wszystkim osobom 
zaangażowanym 

w projekt akcji „Moja 
Świdnica. Mój budżet” za taką 
aktywność należą się podzię-
kowania – mówi Wojciech 
Murdzek, prezydent Świdnicy.

W związku ze zmianą 
zapisów w nowej edycji ak-
cji, projekty składane przez 

mieszkańców musiały zyskać 
poparcie co najmniej 10 osób. 
Dzięki temu mieszkańcy wy-
kazali się większą zdolnością 
do współdziałania między są-
siadami. Co więcej w projekty 
zaangażowanych jest zdecy-
dowanie więcej osób niż w 
roku poprzednim, a dzięki ich 
mniejszej liczbie proces głoso-
wania będzie łatwiejszy. 

Na 99 wniosków, 27 jest 
wskazanych jako ogólnomiej-
skie, 70 dzielnicowe, 

a 2 bez przydziału. Na 70 
dzielnicowych: 9 – dotyczy 
dzielnicy I, 15 – dzielnicy II, 
15 – dzielnicy III, 8 – dzielnicy 
IV, 12 – dzielnicy V, 4 – dziel-
nicy VI i 7 – dzielnicy VII.

Źródło: Urząd Miasta w 
Świdnicy

Zgłoszenia dopisały, rusza procedura analizy wniosków w ramach II edy-
cji akcji „Moja Świdnica. Mój budżet”. W jej ramach świdniczanie oraz 
organizacje złożyli w sumie 99 wniosków. Autorami 20 są organizacje po-
zarządowe, a 79 przygotowali sami mieszkańcy. Pod wnioskami widnieje 
łącznie 1.200 podpisów!

Budżet obywatelski – 
analiza propozycji
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Nerwice leczy kryształa-
mi. Nimi też masuje. Stosuje 
jedną z najstarszych metod 
leczenia kręgosłupa – kręgar-
stwo. Zajmuje się refleksote-
rapią i bioenergoterapią. Jed-
nym słowem pomógł tysiącom 
ludzi, których nękały choroby 
i niepowodzenia życiowe.  Pi-
sały o nim lokalne media, a 
pacjenci, którzy odwiedzili 
jego gabinet zapominali, że 
przekraczając próg – nie wie-
rzyli.  Zgodnie z obietnicą, na 
łamach naszego tygodnika le-
gnicki uzdrowiciel uchyla rąb-
ka swoich tajemnic.

Choć medycyna zrobiła 
dziś ogromne postępy, wciąż 
nie jest w stanie stawić czoła 
niektórym chorobom. Coraz 
częściej też słyszy się o pomył-
kach lekarzy, które niestety w 
najczarniejszym scenariuszu 
kosztują życie pacjenta. Choć 
na co dzień większość z nas 
nie wierzy w moc uzdrowi-
cieli, to właśnie gdy zawodzi 
sztab lekarzy, najczęściej tra-
fiamy do nich, a potem zosta-
jemy ich pacjentami na długie 
lata. Co potrafią uzdrowiciele 
opowiada 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 Bioenergo-
terapii. Od 1974 roku jestem 
bioenergoterapeutą, od 1983 
roku manualnie nastawiam 
kręgosłupy i wydłużam krót-
sze nogi, od 1988 roku je-
stem masażystą, od 1999 roku 
zajmuję się niwelowaniem 
skolioz/ skrzywieniami krę-
gosłupa u dzieci i młodzieży. 
Stosuję najnowsze i niezwykle 
skuteczne metody likwida-
cji schorzeń podczas jednego 
zabiegu, takich jak: usuwanie 
dyskopatii, rwy kulszowej, ze-
społów bólowych kręgosłupa 
i leczeniu migren. Świetne 
rezultaty uzyskuje m.in. w 
uwalnianiu od uzależnień, od-
chudzaniu, redukcji cellulitu i 
rozstępów – mówi Jerzy Rak.

Jerzy Rak stosuje różne 
metody uzdrawiania – wszyst-
kie opierają się na wiedzy i 
doświadczeniu medycznym. 
40 lat prowadzonych przez 
niego badań, potwierdzonych 
licznymi uzdrowieniami cho-
rych, pozwoliło na odkrycie 
i zrozumienie mechanizmu 
łączącego myśli, emocje i 
zachowanie człowieka z do-
świadczeniami jakie spotyka-
ją nas w życiu, z szczęściem 
lub nieszczęściem, ze zdro-
wiem albo z chorobami. Pra-
cuje energiami, minerałami, 
oczyszcza organizm i zaleca 
prawidłową dietę. Przepisuje 

zioła. Neutralizuje blokady 
karmiczne. Ma receptę na 
wszystko.

- Moja procedura skut-
kuje m.in. poprzez empatię, 
życzliwość, miłość, otwartość i 
humanitaryzm, czyli poprzez 
to, czego potrzeba choremu – 
tłumaczy uzdrowiciel. 

40 lat pracy i liczne udo-
kumentowane sukcesy przy-
czyniły się do tego, że o le-
gnickim uzdrowicielu mówią: 
„Człowiek rentgen”, Człowiek 
ostatniej nadziei” , „Cudo-
twórca” „ Jasnowidz” , „Pro-
rok”.

Określenia trafne, bo Jerzy 
Rak naprawdę leczy, a dzię-
ki swoim niezwykłym zdol-
nościom pomaga pacjentom 
przejść przez najtrudniejsze 
momenty w ich życiu i spra-
wia, że to co było niemożliwe, 
staje się możliwe.

- Zjawisku telepatii przy-
pisuje się zdolność umysłu 
ludzkiego do wysyłania i prze-
chwytywania fal mózgowych. 
Jasnowidzeniu z kolei zdol-
ność postrzegania, zjawisk i 
przedmiotów czy nawet osób 
w czasie i przestrzeni. Na-
ukowcy wciąż przeprowadzają 
eksperymenty naukowe, które 
dowiodłyby istnienia tych zja-
wisk – mówi Jerzy Rak.

Uzdrowicielowi naukow-
cy nie są potrzebni. Ten, kto 
raz odwiedzi jego gabinet 
najpierw będzie zaskoczony, 
a następnie zda sobie sprawę, 
że nie wiedząc kiedy uwierzył. 
Jerzy Rak jest autorem dwóch 
książek, w których opisał 
koleje swojego życia i to jak 
kształtowała się jego droga 
jako przewodnika duchowego 
i lekarza. Pacjentów prosi o 
wpis do księgi pamiątkowej, 
by móc cieszyć się tym, że po-
mógł kolejnemu z nas...

Przez te wszystkie lata po-
pularność jaką zdobył uzdro-
wiciel z Legnicy nie zmieniła 
go. Jest szczerym, uśmiech-
niętym człowiekiem, który 
do każdego wyciąga pomocną 
dłoń. W zamian oczekuje tyl-
ko jednego – odrobiny wiary 
w to co robi – nawet wtedy, 
gdy może nam się to wydawać 
tak nieprawdopodobne, że aż 
trudno w to uwierzyć. 

Kontakt: 
Rej. tel. 608 498 
227, Legnica, 
ul. Kościuszki 
52A/12
www.jerzyrak/.pl.tl

Dłonie, które niosą 
ludziom radość
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Hiena cmentarna 

Według świdnickiej Pro-
kuratury Rejonowej, która 
przygotowała akt oskarżenia, 
złomiarz okradał cmentarze 
od połowy 2013r. do kwietnia 
2014r. W toku dochodzenia 
ustalono ponadto, że Andrzej 
Ś. wspólnie i w porozumieniu 
z dwoma innymi mieszkań-
cami Świdnicy – 50-letnim 
Krzysztofem B. oraz 31-let-
nim Grzegorzem Ch. - w lu-
tym i kwietniu 2014r. dopuścił 

się kradzieży ok. 200 m kabli. 
Zniszczona przez nich sieć 
telekomunikacyjna na trasach 
Świdnica Miasto – Świdnica 
Kraszowice oraz Świdnica – 
Opoczka należała do Teleko-
munikacji Kolejowej we Wro-
cławiu.

- Zarzuconych czynów 
Andrzej Ś. dopuścił się będąc 
uprzednio wielokrotnie ska-
zanym za przestępstwa prze-
ciwko mieniu i odpowiadać 

będzie przed sądem w warun-
kach tzw. recydywy – informu-
je Ewa Ścierzyńska, rzecznicz-
ka Prokuratury Okręgowej w 
Świdnicy. - Za występki po-
legające na ograbieniu grobu 
lub innego miejsca spoczyn-
ku zmarłych grozi kara od 6 
miesięcy do 8 lat pozbawienia 
wolności. Sprawa będzie roz-
poznana przez Sąd Rejonowy 
w Świdnicy.

Piotr Kanikowski

Andrzej Ś. - trzydziestoletni złomiarz ze Świdnicy – zabierał z cmentarzy 
metalowe elementy nagrobków. Prokuratura udowodniła mu 33 kradzieże 
na nekropoliach w Świdnicy, Witoszowie Dolnym, Lutomi Dolnej, Jaworzy-
ny Ślaskiej i Bojanic. 

McDonald’s® zaprasza 
na Festival Smaków
W polskiej sieci McDonald’s ruszyła promocja Festival Smaków. W promo-
cyjnej ofercie znalazły się dwa zupełnie nowe wrapy z soczystym kurczakiem 
- McWrap® Hawajski oraz McWrap® Włoski. McFlurry Snickers to z kolei 
nowość, która szczególnie ucieszy miłośników lodowych deserów. Promocyj-
ną ofertę uzupełniają: McRoyal Podwójny, złociste Łódeczki Ziemniaczane z 
sosem śmietanowym oraz Sałatka Szefa. Dodatkowo goście, którzy w trakcie 
trwania promocji zakupią McZestaw powiększony, sałatkę Kurczak Premium 
lub Chicken Box otrzymają szklankę Coca-Cola gratis.  

McWrap® Hawajski to 
owinięty w pszenny placek,  
wyśmienity soczysty kurczak 
w opcji chrupiącej bądź grillo-
wanej. Do tego sałata, ser tarty 
cheddar, ananas i wyśmienity 
sos o orientalnej nucie.

Na miłośników śródziem-
nomorskich smaków czeka 
McWrap® Włoski. Soczy-
sty grillowany lub chrupiący 
kurczak otulony pszennym 
plackiem z dodatkiem świeżej 
chrupiącej rukoli, sera mozza-
rella i pomidorów, którego smak 
dopełniają dwa sosy: pesto i bal-
samiczny.

McWrap® Bekon De-
LUXE to połączenie soczystego 
kurczaka i chrupiącego bekonu,  
sałaty, pomidora i pysznego sosu 
miodowo-musztardowego.

McWrap® KLASYCZNY 
to propozycja dla wszystkich, 
którzy uwielbiają połączenie 
kurczaka, sałaty, chrupiącej ru-
koli, tartego sera  cheddar i po-
midora. Całość dopełniają dwa 
wyśmienite sosy: pomidorowo-
cebulowy oraz majonezowy.

Kolejną pozycją w menu 
jest McRoyal Podwójny. To 
jeszcze jedna odsłona królew-
skiej kanapki, w której znajduje 

się soczyste mięso wołowe, ser 
cheddar, pikle, cebula i pszen-
na bułka z sezamem. McRoyal 
Podwójny zawiera dodatkową 
porcję mięsa wołowego.

McFlurry Snickers to wy-
śmienite lody McFlurry z cze-
koladowo-karmelową polewą i 
posypką Snickers składającą się 
z orzechów ziemnych i czekola-
dowo-karmelowych kulek.

Do oferty wraca dobrze 
znana przekąska – złociste Łó-
deczki Ziemniaczane z sosem 

śmietanowym, które są dostęp-
ne osobno oraz przy zakupie 
McZestawu Powiększonego.

Miłośników lekkich prze-
kąsek ucieszy pojawienie się w 
menu Sałatki Szefa – chrupią-
cego miksu sałat z pomidorkami 
koktajlowymi, jajkiem, szynką i 
wyśmienitym serem cheddar.

Zapraszamy na fanpage Mc-
Donald’s Polska https://www.
facebook.com/McDonaldsPolska i 
www.mcdonalds.pl.

Mamy dla naszych czytelników 20 zaproszeń do restauracji McDonald’s® na prze-
pyszne zestawy z kanapką jeżeli chcesz je wygrać, wyślij maila na adres konkur-
sy@24legnica.pl w treści podając imię i nazwisko oraz nr telefonu od czwartku 
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PONIEDZIAŁEK
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Zjazd Wszystkich Świdniczan
Już za niespełna miesiąc rusza kolejny Zjazd Wszystkich Świdniczan. Od 21 do 24 sierpnia 2014 roku świdniczanie mieszkający stale w mieście i przy-
jeżdżający z Polski, Europy i świata spotkają się w swoim rodzinnym mieście, by wspólnie pobawić się i powspominać. 

Zapisy cały czas trwają, a 
do dziś swój udział zapowie-
działo ponad 800 osób, wśród 
nich są świdniczanie z Austra-
lii, USA, Grecji, Szwecji czy 
Wielkiej Brytanii. 

Organizatorzy, jak przed 
rokiem, szykują atrakcyjny 
program (patrz: ramka). Nie 
zabraknie wycieczek w bliższe 
i dalsze okolice Świdnicy, które 
– tak jak przed rokiem – cieszą 
się ogromnym zainteresowa-
niem. Także świdniccy restau-
ratorzy przygotowują popołu-
dnia lub wieczory tematyczne, 
podczas których będzie można 
skosztować potraw z kuchni 
greckiej, bawarskiej czy fran-
cuskiej, posłuchać muzyki na 
żywo czy obejrzeć ciekawy film. 
W czwartek, piątek i sobotę co 
wieczór w Rynku odbędą się 
koncerty, wśród których każdy 
z pewnością znajdzie coś dla 
siebie. 

Podobnie jak przed rokiem, 
w ramach zjazdu zaplanowano 

mszę św. w intencji wszystkich 
świdniczan, która zostanie od-
prawiona w katedrze w nie-
dzielę – ostatniego dnia zjazdu. 
Po niej zapraszamy do wspól-
nego zdjęcia świdniczan na pla-
cu przed katedrą.

Tegoroczną ciekawost-
ką są także zjazdowe gadże-
ty – koszulki, kubki, maskotki 
itd., z których każdy uczestnik 
zapisujący się na zjazd może 
skomponować dowolny zestaw. 
Gadżety, które są zamawiane w 
trakcie wypełniania formularza 
zgłoszeń, cieszą się naprawdę 
dużym powodzeniem.

W ramach zjazdu zapla-
nowano również konkurs foto-
graficzny „Ze Świdnicą w tle”. 
Nagrodą główną w nim jest ta-
blet ufundowany przez Stowa-
rzyszenie Wolna Przedsiębior-
czość. Co zrobić, by dać sobie 
szansę na wygraną? Wystarczy 
znaleźć w archiwum lub zrobić 
sobie albo komuś z rodziny czy 
znajomych zdjęcie, na którym 

w tle jest charakterystyczny 
element architektoniczny albo 
obiekt w Świdnicy. 

Na Zjazd Świdniczan, po-
dobnie jak przed rokiem, za-
proszeni są wszyscy ci, którzy 
urodzili się w Świdnicy przed 
wojną, jak też ci, którzy trafili 
tu po 1945 roku. Zapraszamy 
zarówno tych żyjących w mie-
ście obecnie, jak i tych, którzy 
z różnych powodów stąd wy-
jechali. Jak pokazał I Integra-
cyjny Zjazd Wszystkich Świd-
niczan, mieszkańcy naszego 
miasta mają ogromną potrzebę 
spotkania się i integracji.

Formularze zgłoszeniowe 
wydawane są w Informacji 

Turystycznej w świdnickim 
Rynku oraz w wieży ratuszo-

wej. W tym roku uruchomione 
zostały także formularze, które 

można wypełnić on-line na 
stronie www.zjazdswidniczan.

pl   
Źródło: Urząd Miasta w 

Świdnicy 
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Calutki Wałbrzyski Ośrodek
„Lato w teatrze”  jest realizowane w 30 miastach Polski, w tym w Wałbrzychu. Codziennie przez dwa tygodnie uczestnicy projek-
tu pracują nad spektaklem „Odbicia światów”, który zobaczymy już 24 i 25 lipca 2014 w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na Białym 
Kamieniu. Nie ma jednej godziny rozpoczęcia spektaklu. Wejścia od 16.00 do 19.30. Sceną jest cały budynek.

Motywem przewodnim 
przedstawienia jest lustro. 
Zjawiska odbicia oraz zwier-
ciadła intrygowały ludzkość 
od niepamiętnych czasów, a 
objawy tego zafascynowania 
można znaleźć praktycznie 
w każdej kulturze i na grun-
cie każdej ze sztuk. Sama 

struktura spektaklu będzie 
przywodzić na myśl wyjąt-
kowy „gabinet luster” – każda 
ze scen i instalacji wizualno 
– dźwiękowych będzie swo-
istym krzywym zwiercia-
dłem, w którym odbijać się 
będą marzenia, pomysły i 
obawy twórców, ale i decyzje 

podejmowane przez widzów. 
Wykorzystamy zjawisko 
palindromów, czyli użycia 
wyrazów i zwrotów, które 
brzmią tak samo czytane od 
lewej do prawej i od prawej 
do lewej.

- Pracujemy w sprofilo-
wanych grupach: aktorskiej, 

scenograficzno-kostiumowej, 
muzycznej, promocyjno-
dziennikarskiej. Warsztaty są 
dla nas szansą na poznanie i 
samodzielne wykorzystanie 
teatralnego języka, a przede 
wszystkim na twórcze wyra-
żenie siebie – mówią zgodnie 
uczestnicy ogólnopolskiego 

projektu.
„Lato w teatrze” jest 

atrakcyjną ofertą teatralną 
dla młodzieży. Projekt został 
zainicjowany w 2008 roku. 
Realizowany jest przez In-
stytut Teatralny im. Zbignie-
wa Raszewskiego ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, w 
Wałbrzychu po raz czwarty.

Grupa promocyjno – 
dziennikarska WOK

FOT. KRZYSIEK ŻAR-
KOWSKI

W związku z planowanym otwarciem oddziału DS 
MEDIA24 poszukuje do pracy osób na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży 
powierzchni reklamowych

Do zadań należy:
• pozyskiwanie nowych klientów;
• sprzedaż powierzchni reklamowej 

w wydawnictwach
• realizacja planu sprzedaży
• negocjowanie warunków współpracy
Wymagania:
• doświadczenie w sprzedaży
• łatwość nawiązywania kontaktów
• znajomość rynku reklamy będzie 

dodatkowym atutem

miejsce  pracy:   Lubin,Legnica,   Polkowice,  Głogów

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojego 
CV oraz listu motywacyjnego na adres:

rekrutacja@24legnica.pl
lub listownie

TYGODNIK 24legnica-24lubin
Ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, 59-220 Legnica
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od 25.07.2014 
do 31.07.2014

PORANKI Z NAJPIĘKNIEJ-
SZYMI BAJKAMI DISNEYA
PIĘKNA I BESTIA 3D 
27 LIPCA GODZINA 11:00
USA; b.o.; animowany/ familijny/ 
przygodowy/ 90 min 
Dawno temu, w odległej krainie, 
żył sobie w pięknym zamku mło-
dy książę. I chociaż niczego mu 
do szczęścia nie brakowało, roz-
puszczony był i miał złe serce. 
Pewnej nocy do zamku przybyła 
stara żebraczka. W zamian za 
schronienie i gościnę chcia-
ła ofiarować księciu czerwoną 
różę...”. Kto nie pamięta, co było 
dalej, Dziś ma niepowtarzalną 
okazję nadrobienia zaległości. 
Powracająca do kin „Piękna i 
bestia”, co było do przewidzenia, 
jest impregnowana na upływają-
cy czas, a przeniesiona w trze-
ci wymiar robi jeszcze większe 
wrażenie niż dwadzieścia lat 
temu.
11:00*
* Seans tylko 27.07.2014
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
PREMIERY: 
SZEF
USA; od 15 lat; komedia/ 120 
min 
Carl Casper (Favreau) jest sze-
fem kuchni renomowanej restau-
racji w Los Angeles. Podchodzi 
do pracy z wielką pasją, a każda 
potrawa, którą wymyśla, to praw-
dziwe dzieło sztuki. Jednak kłót-
nia ze znienawidzonym kryty-
kiem kulinarnym (Platt), w której 
znaczący udział ma niefortunny 
i niezwykle popularny wpis Carla 
na Twitterze oraz wynikły z tego 
konflikt z właścicielem restaura-
cji (Hoffman), powodują, że Carl 
rzuca pracę. Postanawia zacząć 
wszystko od nowa, korzystając 
ze wsparcia przyjaciół – pięk-
nej kelnerki Molly (Johansson), 
z którą romansuje, swojej byłej 
żony (Sofía Vergara) i jej obec-
nego partnera (Downey Jr.). 
Wkrótce nowy projekt szefa staje 
się głośny w całej Ameryce, zaś 
Carl zyskuje sławę twitterowego 
celebryty.
13:30 16:00 19:30 22:00
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
HERCULES 3D
USA; od 12 lat; akcja/przygodo-
wy/ 100 min 
Ziemia, czternaście tysięcy lat 
temu. Udręczona dusza półboga 
błąka się po świecie. Herkules 
(Johnson), syn potężnego Ze-
usa, przez całe życie nie zaznał 
niczego prócz cierpienia. Po 
wykonaniu dwunastu ciężkich 
prac i utracie rodziny, poświęca 
się krwawym bitwom. Tylko one 
przynoszą mu ukojenie. Za to-
warzyszy ma szóstkę podobnych 
mu straceńców, których łączy 
zamiłowanie do wojny i nieusta-
jąca bliskość śmierci. Ich los od-
mienia się, gdy król Tracji (Hurt) 
zechce, by uczynilii jego armię 
najpotężniejszą na świecie. Za-
gubione dusze dostrzegą, jak 
nisko upadły, gdy stworzą wo-
jowników równie bezwzględnych 
i żądnych krwi, jak one same.
12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
SAMOLOTY 2
USA; b.o.; animowany/ familijny/ 
przygodowy/ 90 min 
Po awarii silnika Dusty musi zre-
zygnować ze startów w podnieb-

nych wyścigach. Jednak, znany 
z wielkiej odwagi i ogromnego 
ducha walki, samolot nie pod-
daje się i postanawia zasilić siły 
lotniczej straży pożarnej. Wraz 
ze swoją nieustraszoną drużyną 
bierze udział w niebezpiecznej 
akcji gaszenia pożaru w parku 
narodowym, podczas której po-
znaje prawdziwe znaczenie sło-
wa bohater…
Wersja 2D 11:45 13:45
Wersja 3D 9:15 10:45 15:30 
17:30
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
POŻĄDANIE
Francja; od 15 lat; komedia ro-
mantyczna/ 81 min 
Elsa (Sophie Marceau) to utalen-
towana i odnosząca zawodowe 
sukcesy pisarka. Pierre (Franço-
is Cluzet) jest żonatym i prowa-
dzącym szczęśliwe życie ro-
dzinne prawnikiem. Losy obojga 
przetną się, kiedy wspólny przy-
jaciel pozna ich ze sobą na cere-
monii zamknięcia targów książki. 
To, z pozoru niewinne spotka-
nie, przerodzi się w trudną do 
opanowania fascynację. Pierre, 
mimo uczucia jakim darzy swoją 
żonę Anne, nie może przestać 
myśleć o pięknej nieznajomej. 
Elsa, świeżo po burzliwym roz-
wodzie, niechętna wchodzeniu 
w nowe relacje, wciąż jest pod 
wrażeniem nieznajomego. Czy 
wzajemna fascynacja od pierw-
szego wejrzenia przerodzi się w 
coś więcej?
15:45 17:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze

NOC OCZYSZCZENIA: ANAR-
CHIA
USA; od 16 lat; horror/ 90 min 
Nowi Ojcowie Założyciele Ame-
ryki zapraszają cię na coroczne 
Oczyszczenie.
W tę jedną noc w roku, Noc 
Oczyszczenia, wszystkie zbrod-
nie są legalne. To czas na wy-
równanie rachunków, na zemstę 
– ale czasami po prostu na to, by 
dać upust frustracji. Służby ra-
townicze, szpitale, straż pożarna 
i policja nie działają przez 12 go-
dzin, od 19:00 jednego dnia do 
7:00 drugiego. Nie ma obowiąz-
ku uczestniczenia w Oczysz-
czeniu, ale gdy samochód dwoj-
ga młodych ludzi psuje się na 
środku ulicy tuż przed godziną 
19tą, są oni zmuszeni uciekać 
przed zamaskowanymi moto-
cyklistami, by ratować życie. 
Młody mężczyzna wyrusza w 
drogę, by zemścić się za śmierć 
synka. Matka i córka uciekają z 
domu, do którego włamują się 
bezwzględni napastnicy. Tych 
pięcioro ludzi musi połączyć siły, 
by przetrwać Noc Oczyszczenia 
w Los Angeles.
19:45 22:00
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
STEP UP : ALL IN 3D
USA; od 12 lat; muzyczny/ ro-
mans/ 112 min 
Do rywalizacji we wnętrzach 
luksusowego hotelu Valhalla w 
Las Vegas przystąpią uwielbiani 
przez widzów uczestnicy wcze-
śniejszych tanecznych turniejów: 
Sean (Ryan Guzman), Andie 
(Briana Evigan), Moose (Adam 
Sevani), Jenny Kido (Mari Koda), 
Eddy (Misha Gabriel), Camille 
(Alyson Stoner), Jason (Stephen 

‚tWitch’ Boss), Hair (Christopher 
Scott), Monster (Luis Rosado), 
Vladd (Chadd Smith) i bliźnia-
ki Santiago (Martin Lombard i 
Facundo Lombard). Wszyscy 
oni sprawią, że parkiety Miasta 
Grzechu rozgrzeją się do czer-
woności. 
10:30** 13:00 18:30
** Seans nie odbędzie się 
27.07.2014
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
HIT:
EWOLUCJA PLANETY MAŁP 
USA; od 12 lat; akcja/ sci-fi/dra-
mat/ 130 min 
Rosnąca w siłę rasa genetycznie 
zmutowanych małp pod wodzą 
Cezara zmaga się z grupąludzi, 
który przetrwali atak śmiertel-
nego wirusa, siejącego spusto-
szenie dziesięć lat wcześniej. 
Rozejm, który udaje im się osią-
gnąć, okazuje się krótkotrwały. 
Świat staje na krawędzi wojny, 
której zwycięzcy staną się domi-
nującym gatunkiem na Ziemi.
21:00
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 2
USA; od 6 lat; animowany/ fami-
lijny/ przygodowy/ 102 min 
Kontynuacji wielkiego przeboju 
kina animowanego, w której po-
znamy dalsze przygody młode-
go Wikinga o imieniu Czkawka 
i jego udomowionego smoka 
Szczerbatka. Pięć lat po zjedno-
czeniu rasy smoków oraz ludzi 
Czkawka i Szczerbatek stają do 
obrony wyspy Berk przed nie-
bezpiecznymi dzikimi bestiami, 
a także tajemniczym Smoczym 
Jeźdźcem. 
Wersja 2D 9:30
Wersja 3D 11:15
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.

VOUCHERY
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom firm, instytucji i osób 
prywatnych, kino CINEMA 3D w 
Świdnicy przygotowało atrakcyj-
ną ofertę voucherów – biletów 
otwartych z długim terminem 
ważności, obowiązujących we 
wszystkie dni tygodnia na do-
wolny seans z repertuaru 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 fun-
duszu socjalnego,
* atrakcyjną formę motywacji 
pracowników,
* upominek dla kontrahentów i 
klientów Państwa firmy.
Szczegółowe informacje na te-
mat zakupu:
• firmy i instytucje – mailowo 
aleksandrawalerowicz@cine-
ma3d.pl lub pod numerem tele-
fonu 728 595 209
• osoby indywidualne – w kasie 
kina, pod numerem telefonu 74 
639 90 57.
Serdecznie zapraszamy!
REZERWACJA TELEFONICZ-
NA 
+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

Kultury  zagra 
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Wakacje złodziejki
Aby wyjechać nad morze, 21-letnia 
ekspedientka z Wałbrzycha ukra-
dła przechowywaną w kasecie na 
zapleczu sklepu złotą bransoletę o 
wartości 1,5 tys. zł. Sprzedała ją w 
jednym z lombardów i wyjechała na 
wymarzone wakacje. Tymczasem w 
lombardzie pojawili się policjanci, 
znaleźli skradzioną biżuterię i usta-
lili nazwisko złodziejki. Tuż po po-
wrocie znad morza kobieta ostała 
zatrzymana. Grozi jej do pięciu lat 
wakacji. Za kratkami. 
Tatuś z promilami
Prawie trzy promile alkoholu miał 
w organizmie pijany 28-latek, który 
opiekował się swoim 6-miesięcznym 
synem w Wałbrzychu. Policjanci od-
naleźli meżczyznę w pubie. Pił piwo, 
a obok stał wózek z chłopczykiem. 
Chłopca natychmiast zabrano spod 
opieki ojca i przekazano wezwanej 
przez telefon matce. 
Sobięcinka w remoncie 
W sierpnia Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu 
przystępuje do popowodziowego 
remontu potoku Sobięcinka w Wał-
brzychu. Na długości 780 metrów 
odtworzona zostanie linia brzegowa. 
Prace potrwają do 31 października. 

PEKA
Wystawka w Świdnicy
W piątek i sobotę (25 i 26 lipca) w 
Swidnicy znów będzie można po-
zbyć się odpadów wielkogabaryto-
wych podczas tzw. wystawki. Jest ona 
organizowana co miesiąc 
w ostatni piątek i sobotę. W ramach 
akcji do godz. 8.00 można wystawić 
m. in. meble, zużyte opony, stare dy-
wany oraz wielkogabarytowe opako-
wania (np. pudła, styropian itp.). W 
przypadku zabudowy wielorodzin-
nej odpady można wystawiać przy 
pojemnikach na odpady zmieszane 
bądź w boksach śmietnikowych, 
natomiast w systemie indywidual-
nym przed posesją, na poboczu drogi 
domu jednorodzinnego.

UMŚ 
Ukraińska wizyta
W ramach współpracy miast part-
nerskich Wałbrzycha i Borysławia, 
na zaproszenie prezydenta  przy-
jechała grupa 48 osób - uczniów i 
nauczycieli Polskiej Sobotniej Szko-
ły w Borysławiu, a także innych 
mieszkańców Borysławia. Goście 
będą przebywali w Wałbrzychu do 
31 lipca. Podczas pobytu w Wał-
brzychu goście , zwiedzą miejskie in-
stytucje kultury, skorzystają z oferty 
Aqua-Zdroju, poznają najciekawsze 
atrakcje turystyczne Wałbrzycha 
oraz spotkają się z przedstawicielami 
wałbrzyskiego oddziału Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Drohobyc-
kiej.

UMW


