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Jak powstrzymać pijanego kierowcę?
Każdego dnia możesz spo-

tkać na swojej drodze pijanego 
kierowcę. Pamiętaj, że stano-
wi on śmiertelne zagrożenie. 
Powstrzymanie nietrzeźwego 
kierującego to absolutna ko-
nieczność – w przeciwnym 
razie może dojść do tragedii. 
Sprawdź, jaka powinna być 
Twoja reakcja.

Po pierwsze, jeśli kiedy-
kolwiek zauważysz dziwne za-
chowanie kierowcy na drodze, 
które może świadczyć o tym, 
że jest on pod wpływem alko-
holu lub innych środków psy-
choaktywnych, niezwłocznie 

powiadom policję. Zadzwoń 
pod numer 112. Podczas roz-
mowy określ miejsce, w któ-
rym się znajdujesz i powiedz, 
jakie zachowania kierowcy 
wzbudzają Twój niepokój. 
Opisz jego samochód (numery 
rejestracyjne, marka, kolor).

Po zakończeniu rozmo-
wy poczekaj na reakcję policji 
lub zastanów się, czy jesteś w 
stanie samodzielnie podjąć 
interwencję, pamiętając przy 
tym o swoim bezpieczeństwie. 
Możesz skonsultować swój 
plan działania telefonicznie 
z policjantem i np. jechać w 

bezpiecznej odległości za sa-
mochodem kierowanym przez 
nietrzeźwego, informując na 
bieżąco o trasie, którą poko-
nujesz.

Nigdy nie zapominaj o 
własnym bezpieczeństwie. Po-
wstrzymaj się od podejmowa-
nia na własną rękę pościgów 
za pijanym kierowcą czy za-
jeżdżania mu drogi. Weź pod 
uwagę, że osoby pod wpływem 
alkoholu mogą być agresywne 
i stwarzać zagrożenie. Zawsze 
rozsądnie oceniaj sytuację, w 
jakiej się znajdujesz. Reaguj 
adekwatnie. Zrezygnuj z bez-

pośredniej interwencji, jeśli 
nietrzeźwy kierowca jest sil-
niejszy fizycznie, rozdrażniony 
i pobudzony.

Możesz zdecydować się na 
fizyczne powstrzymanie kogoś 
od jazdy, jeśli masz przekona-
nie, że jego opór nie będzie 
duży lub będziesz w stanie bez 
trudu go przełamać (np. jeśli 
kierowca jest tak pijany, że le-
dwo trzyma się na nogach lub 
posiadasz znaczącą fizyczną 
przewagę). Zawsze warto po-
prosić drugą osobę, by pomo-
gła Ci w interwencji. Wspól-
nie poczekajcie na przyjazd 

policji.
Jeśli kierowca, który wy-

raźnie jest pijany, zatrzyma 
się (np. na światłach czy na 
poboczu), możesz zareagować, 
korzystając z prawa do ujęcia 
sprawcy przestępstwa na gorą-
cym uczynku. W ramach tzw. 
zatrzymania obywatelskiego 
możesz otworzyć drzwi samo-
chodu pijanego kierowcy i wy-
ciągnąć kluczyki, uniemożli-
wiając mu w ten sposób dalszą 
jazdę. Bądź stanowczy – wyraź 
swój sprzeciw wobec jazdy pod 
wpływem alkoholu, uświadom 
ryzyko, z jakim się wiąże. Mo-

żesz odwołać się do prawa i 
surowych kar za prowadzenie 
w stanie nietrzeźwości oraz 
do emocji, wskazując na moż-
liwość spowodowania tragedii 
na drodze. Następnie poczekaj 
na przyjazd policji.

Pamiętaj – pijany kierowca 
to śmiertelne zagrożenie. Od 
tego, czy zareagujesz, może 
zależeć czyjeś życie. Nigdy 
nie przymykaj oka na niebez-
pieczne sytuacje na drodze.

Ekspresem przez Dolny Śląsk
Generalna Dyrekcja Dróg  Krajowych i Autostrad ogłosiła od dawna oczekiwane przetargi na dwa kolejne odcinki drogi ekspresowej S3 z Legnicy do 
Bolkowa. To do tej trasy w przyszłości ma zostać wpięta obwodnica aglomeracji wałbrzyskiej.

Blisko 36 km nowej dro-
gi ekspresowej S3 pozwoli na 
szybsze i bezpieczniejsze podró-
żowanie z północy na południe 
Polski. Docelowo droga ma 
zostać przedłużona do Lubaw-
ki i kontynuowana po czeskiej 
stronie granicy. Za skompliko-
wany technologicznie fragment 
z Bolkowa do Lubawki – z 
najdłuższym tunelem w Polsce 
- rząd zamierza wziąć się jednak 
dopiero wtedy, gdy Czesi będą 
gotowi do swojej inwestycji.

Realizacja S3 na odcinku 
Legnica-Bolków pochłonie 
nieco ponad 1,1 mld zł. Pie-
niądze będą pochodzić z Kra-
jowego Funduszu Drogowego 
oraz refundacji z budżetu Unii 
Europejskiej.

Jak informuje Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, droga 
S3 Legnica-Bolków ma zapew-
nione finansowanie. Z zapale-
niem dla GDDKiA zielonego 
światła do działań związanych 
z budową resort zwlekał długo, 
bo prawie do końca maja rząd 

negocjował kształt Umowy 
Partnerstwa, określającą stra-
tegię inwestowania nowej puli 
funduszy europejskich. 23 Ko-
misja Europejska zatwierdziła 
dokument, w związku z czym 
zniknęły przeszkody do ogło-
szenia przetargu na S3.

Postępowania na odci-
nek Legnica-Bolków zostały 
ogłoszone w systemie Projek-
tuj i Buduj. Będą dwuetapo-
we. Pierwszy etap to składanie 
wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Na 
tym etapie oceniane będzie 
doświadczenie oraz potencjał 
techniczny i ekonomiczny wy-
konawców. Następnie zakwa-
lifikowani do drugiego etapu 
postępowania przetargowego 
Wykonawcy zostaną zaproszeni 
do składania ofert cenowych.

W ramach obu inwesty-
cji GDDKiA planuje budowę 
dwujezdniowej drogi o pełnych 
parametrach trasy ekspreso-
wej, a także m.in. cztery węzły 
drogowe („Jawor” - połączenie 

S3 z drogą krajową nr 3;„Jawor 
II” - połączenie S-3 z drogą 
wojewódzką nr 374;, „Paszo-
wice”- połączenie S-3 z drogą 
krajową nr 3) i „Bolków” - po-
łączenie S-3 z drogą krajową nr 
5. Przewidziana jest budowa 25 
obiektów inżynierskich w tym 
wiaduktów i mostów w ciągu 
drogi ekspresowej oraz w ciągu 
przebudowywanych dróg po-
przecznych. Powstanie ponadto 
Miejsce Obsługi Podróżnych 
„Jawor” .  Termin realizacji in-
westycji to 30-33 miesiące od 
daty podpisania umowy (z 
wyłączeniem bez okresów zi-
mowych od 15 grudnia do 15 
marca).  GDDKiA spodziewa 
się, że do podpisania umowy z 
wykonawcami dojdzie w przy-
szłym roku.  Do nowej drogi ma 
zostać w przyszłości podpięta 
obwodnica aglomeracji wał-
brzyskiej. Ta sieć jest potrzebna, 
by otworzyć region na Polskę. 
Będzie wspierać jego rozwój go-
spodarczy i turystyczny. 

Piotr Kanikowski

W rejonie Starych Bogaczowic powstanie najdłuższy tunel w Polsce. Bę-
dzie miał 2320 metrów długości. 

R
YC. M

O
STY-KATO

W
ICE

PROM
OCJA



2 WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl 22 sierpnia 2014

Wydawca: Media24
Adres redakcji: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4,
tel. 76 850 79 21, redakcja@24legnica.pl
Redaktor naczelny: p.o. Piotr Kanikowski, p.kanikowski@24legnica.pl
Zespół redakcyjny Piotr Kanikowski, Piotr Leszczyszyn i współpracownicy
Druk: POLSKAPRESSE, Wrocław; Skład i łamanie: Łukasz Kubaszewski
Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, 
tel. 76 850 79 21, reklama@24legnica.pl

Iwona Cząstka, 609-199-520, i.czastka@24legnica.pl
Dorota Słupska, 532-289-634, d.slupska@24legnica.pl
Piotr Leszczyszyn, 606-715-214, p.leszczyszyn@24legnica.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ
tel. 76 850 79 21, GG: 4092558, 
redakcja@24legnica.pl

masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

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

Byłem na Przystanku Woodstock. Pojechałem z cieka-
wości. W tłumie szacowanym na 750-800 tysięcy dusz 
spędziłem kilkanaście godzin z piątku na sobotę. Po po-
wrocie uświadomiłem sobie, że był tam mniej więcej co 
pięćdziesiąty Polak. Sami fajni.

Piszę „sami fajni” trochę wbrew policyjnemu raportowi, 
z którego wynika, że w Kostrzyniu nad  Odrą pojawili się 
także ci niefajni. W tym roku przy okazji imprezy WOŚP 
doszło do 148 zdarzeń kryminalnych. Wśród nich było  
86 przypadków posiadania narkotyków, 45 drobnych 
kradzieży, 5 włamań, 2 uszkodzenia ciała, 2 uszkodzenia 
mienia, 2 rozboje, 1 kradzież pojazdu i 1 zgon w wyniku 
wyczerpania po spożyciu alkoholu. Nawet jeśli Wood-
stock nie jest całkowicie wolny od złodziei czy dilerów 
narkotyków, biorąc pod uwagę skalę imprezy trudno o 
bardziej bezpieczny festiwal. 
Owsiak powtarza również, że to najpiękniejszy festiwal 
świata, ale dla nowicjusza takiego jak ja pierwszy kontakt 
z Przystankiem Woodstock stanowi estetyczny szok. Pod 
scenę mającą rozmiary przewróconego na bok 20-pię-
trowego punktowca stąpa się po zgniecionych puszkach 
z piwa i plastikowych butelkach po coli. Młodzież siedzi i 
śpi wśród śmieci, czasem z głową wprost na krawężniku 
lub betonowej płycie. Jest taki fragment lasu, pozasta-
wiany namiocikami, który cuchnie jak latryna. Wszystko 
oblepia szary pył ze ścieranej tysiącami butów ziemi – po 
paru godzinach ma się go w gardle, we włosach, pod 
powiekami. 
Tym co ten syf równoważy albo całkowicie unieważnia, 
są poczucie wspólnoty oraz atmosfera radosnego świę-
ta. Na własne oczy i uszy przekonałem się, że woodstoc-
kowe hasło „Przyjaźń, miłość, muzyka” to nie jest pusty 
slogan ani propagandowy mit z Kręcioła TV. Nie wiem, 
jak Owsiak to robi, ale wyzwala w młodzieży najlepsze 
instynkty, niezależnie od tego, czy organizuje charyta-
tywną kwestę, czy beztroską zabawę. W Kostrzynie nad 
Odrą widziałem setki woodstockowiczów noszących na 
szyi lub w rękach kawałki tektury z odręcznie nabazgra-
nymi napisami. Najpopularniejszym nie był wcale „Daj 
kasę” tylko „Free hugs” („Przytulanie za darmo”). Więc 
w tym morzu ludzi, któremu pozwoliłem się nieść pod 
scenę, co chwila wpadałem na chłopaka lub dziewczynę, 
którzy zatrzymali się celem wymiany uścisków. W trzy-
dziestostopniowym skwarze można było natknąć się na 
nieznajomych, którzy nabrali zimnej wody do pięciolitro-
wych baniek po mineralnej, zarzucili je sobie na ramię 
i bezinteresownie krążyli po festiwalowym placu spry-
skując zmęczony upałem tłum. Inni za darmo zaplatali 
warkoczyki, malowali paznokcie lub robili tatuaże z hen-
ny. Ludzie grali na bębnach i gitarach, tańczyli, śpiewali, 
bawili się. Nikt na nikogo nie warczał. Nikt na nikogo nie 
krzyczał. Nikt z nikim się nie szarpał. W trakcie mojego 
kilkunastogodzinnego pobytu nie zauważyłem ani jednej 
agresywnej reakcji. Za to co rusz odwracała się w moją 
stronę czyjaś uśmiechnięta buzia, ktoś wyciągał dłoń, by 
przybić piątkę. 
Być może więc rzeczywiście jest to najpiękniejszy festi-
wal muzyczny na świecie a zarazem miejsce z najwięk-
szym zagęszczeniem fajnych Polaków: serdecznych, ra-
dosnych, kolorowych i niegłupich. Jeśli chcielibyście na 
chwilę przytulić się do kogoś takiego, jedźcie za rok do 
Kostrzynia nad Odrą.      Obcy ludzie uścisną was mocno 
i nie wezmą za to złamanego grosza. Warto.

Świdniczanie są razem
Więcej uczestników, więcej koncertów, więcej wycieczek i więcej atrakcji dla świdniczan – tak w porówna-
niu do ubiegłorocznego zapowiada się II Zjazd Świdniczan. 

Koncerty, wycieczki, spo-
tkania w restauracjach, zabawy 
rekreacyjne, wspólny grill z dys-
koteką – to wszystko czeka na 
blisko 1.300 uczestników tego 
wielkiego wydarzenia, które od-
będzie się w dniach od 21 do 
24 sierpnia 2014 roku. Wśród 
nich są świdniczanie z Australii, 
USA, Grecji, Szwecji czy Wiel-
kiej Brytanii. 

Od czwartku każdy zare-
jestrowany uczestnik posiada-
jący identyfikator będzie mógł 
w restauracjach oznakowanych 
flagą i logo zjazdu skorzystać 
ze specjalnego menu i 20-pro-
centowego rabatu. Greckie kli-
maty będzie można poczuć w 
Galerii 44 i Starym Browarze, 
kuchni bawarskiej z towarzysze-
niem odpowiedniej oprawy – w 
Ratuszowej, kuchnię francuską 
oferuje zjazdowiczom Red Ba-
ron, klimaty PRL-u odtworzy 
dla nas Seta&Galareta, pub Bia-
ła Dama zaprasza na piwa inne 
niż wszystkie, a także degusta-
cję produktów używanych do 

ich warzenia, a kawiarnia Salon 
Fiński oferuje gościom zjazdu 
specjały spod koła podbieguno-
wego, w tym kanapki z salami z 
mięsa… renifera!

Każdego dnia zjazdu wie-
czorem zapraszamy do Rynku 
na koncerty, wśród których każ-
dy z pewnością znajdzie coś dla 
siebie. Na finał, w niedzielę, wy-
stąpi zespół More Wine Please, 
zwycięzca tegorocznej Muzycz-
nej Bitwy Radia Wrocław.

Kumulacja wydarzeń zjazdo-
wych przypadnie na sobotę, kie-

dy odbędzie się uroczyste otwar-
cie ścieżki biegowej nad zalewem 
Witoszówka, a także Festyn 
Dzika i Karpia Dolnośląskiego. 
Także dzień później świdnicza-
nie będą mieli do wyboru wiele 
ciekawych propozycji. W ramach 
zjazdu zaplanowano msze św. w 
intencji wszystkich świdniczan, 
które odbędą się w niedzielę o 
godz. 10.00 w katedrze, Kościele 
Pokoju i cerkwi pw. św. Mikoła-
ja. Po mszy w katedrze, ok. godz. 
11.15 zapraszamy do wspólne-
go zdjęcia świdniczan na placu 

przed katedrą. A stamtąd zapra-
szamy do Rynku na prezentację 
regimentów w ramach Rekon-
strukcji Historycznych Bitew.

Elektroniczne zapisy na 
zjazd, za pomocą formularza on
-line, zostały zamknięte w środę, 
20 sierpnia o godz. 12.00. „Ga-
powicze” mogą zgłaszać się do 
recepcji zjazdu. Będzie jeszcze 
szansa się zapisać, ale wyłącznie 
w przypadku wolnych miejsc.

Źródło: Urząd Miasta w 
Świdnicy

O II Integracyjnym 
Zjeździe Wszystkich 

Świdniczan
II Integracyjny Zjazd 

Wszystkich Świdniczan (21-
24 sierpnia 2014 roku) to 
wielkie spotkanie wszystkich, 
obecnych i byłych mieszkań-
ców Świdnicy. Zapraszamy 
tutaj także przedwojennych 
świdniczan narodowości nie-
mieckiej, uchodźców greckich, 
którzy znaleźli tu azyl w l. 50. 
i 60. XX w., Żydów, którzy 
wyjechali w latach 50. i którzy 
zostali zmuszeni do emigra-
cji po r. 1968, Polaków, którzy 
opuścili miasto w latach 70. i 
80., Rosjan, którzy urodzili się 
tu w rodzinach pracujących dla 
wojsk Armii Radzieckiej, tych, 
którzy w poszukiwaniu pracy 
wyemigrowali w XXI w. Sło-
wem wszystkich, którzy byli 
bądź są związani ze Świdnicą! 

Organizatorami II Inte-
gracyjnego Zjazdu Wszyst-
kich Świdniczan są Świdnic-
ki Ośrodek Kultury, Miasto 
Świdnica oraz Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna „Księstwo 
Świdnicko-Jaworskie”.

Więcej informacji: www.
zjazdswidniczan.pl
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Pomóc znaczy zrozumieć.
Kiedy prawie dwadzieścia lat temu po raz pierwszy spotkałem się z tematyką przemocy domowej, w trakcie warsztatów wprowadza-
jących procedurę Niebieskie Karty, tym co mnie najbardziej zaskoczyło była bierność osoby doznającej przemocy. Jak to, przecież 
powinna odejść, zgłosić sprawę organom ścigania, pójść po pomoc. Takie to proste i oczywiste. Dlaczego więc tak się nie dzieje? 
Dziś z perspektywy doświadczenia, zwłaszcza w pracy z pokrzywdzonymi w wyniku przemocy domowej, bardziej rozumiem osoby, 
które przemocy doznają, ale na pewno nie mogę postawić się w ich sytuacji i twierdzić co powinni. 

By w kilku słowach po-
wiedzieć o psychologicz-
nych uwarunkowaniach 
przemocy, a zwłaszcza tej, 
która ma miejsce w „zaci-
szu” czterech ścian domu, 
konieczne jest dookreśle-
nie kilku pojęć. Co to jest 
przemoc? Wydaje się takie 
proste. On bije ją i dzieci, 
lub rzadziej, ale coraz czę-
ściej ona bije jego. I już. A 
może on nie bije. Tylko ma 
władzę i ona boi się nawet 
oddychać, bo poniży, po-
gnębi, zniszczy, a śladów 
na skórze nie będzie, tyl-
ko na duszy. Albo ona, ta-
kie małe szpileczki wtyka, 
a on wstydzi się wyjść z 

domu, stracił całą wiarę 
w swoje możliwości i całą 
chęć do życia. 

Niebieskie Karty de-
finiują przemoc jako 
„ZAMIERZONE I 
W Y K O R Z Y S T U J Ą -
CE PRZEWAGĘ SIŁ 
DZIAŁANIE PRZE-
CIW CZŁONKOWI 
RODZINY, NARUSZA-
JĄCE PRAWA I DOBRA 
OSOBISTE, POWO-
DUJĄCE CIERPIENIE 
I SZKODY”. Charakte-
ryzuje się tym, że agresor 
chce (ma zamiar, inten-
cję), ma możliwość, bo ma 
przewagę siły (fizycznej, 
ekonomicznej, społecz-

nej, psychicznej) i działa 
w celu zadania cierpienia, 
naruszając prawa osoby 
doznającej przemocy.

Niebieskie Karty mó-
wią o przemocy w rodzi-
nie, ale to chyba nie naj-
szczęśliwsze określenie. 
Bo jeżeli pod jednym da-
chem mieszkają osoby nie 
powiązane więzami ro-
dzinnymi, a są w jakiś spo-
sób zależne od siebie, to ta 
przemoc będzie miała do-
kładnie taki sam charakter, 
jak w rodzinie. By pomóc 
osobie doznającej cierpie-
nia w związku z przemocą 
trzeba spróbować ją choć 
trochę zrozumieć, a by 

zrozumieć, poznać co się z 
nią dzieje. Najkrócej pro-
ces wiktymizacji (stawania 
się ofiarą) można opisać w 
kilku fazach. Pierwsza, to 
pierwszy raz. Strach, ból, 
ale najbardziej to zasko-
czenie – dlaczego? W tej 
fazie jeżeli odpowiedź bę-
dzie: bo z nim, z nią jest 
„coś nie w porządku” i nie 
pozwolę się krzywdzić – to 
działa to, co w swojej mło-
dzieńczej naiwności uwa-
żałem za normę. Tu można 
przerwać przemoc samo-
dzielnie i jako akt woli. 
Ale zwykle jest przebacze-
nie, bo jest pozorna skru-
cha i deklaracja poprawy. 

A potem jest „miodowy 
miesiąc” i… następny raz. 
Tu już dominuje poczucie 
niższej wartości. „Sko-
ro jestem krzywdzony, to 
na to zasługuję”. I strach 
przed sprawcą, ale i przed 
brakiem sprawcy. „Bo sko-
ro tylko on mnie chce, taką 
nic niewartą osobę, to tyl-
ko z nim mogę dzielić ży-
cie”. Potem to już rozpacz, 
podobna do depresji, uza-
leżnienia, poczucie bez-
nadziei, smutku, wstydu 
i strachu. I aby pomóc, to 
trzeba krok po kroku z tej 
czarnej otchłani wypro-
wadzać duszę (psychikę) 
człowieka.

Osoby doznające 
przemocy mogą uzyskać 
nieodpłatne wsparcie 
psychologiczne w Miej-
skim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Punkcie In-
terwencji Kryzysowej, 
Fundacji „Ut Unum Sint”, 
Fundacji Ziemi Świdnic-
kiej „SKSK”, Komedzie 
Powiatowej Policji i pla-
cówkach służby zdrowia.

Robert Klimkiewicz 
psycholog z wieloletnim sta-
żem w interwencji kryzyso-
wej i poradnictwie dla osób 
doznających przemocy

Projekt „Warto wiedzieć” realizowany przez MOPS w Świdnicy,  
współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej PROM

OCJA
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Reflektory na bramę
Zabytkowa brama do Parku w Rusinowej została odnowiona

W okresie od maja do 
sierpnia 2014 r. wykonano pra-
ce konserwatorskie zabytkowej 
bramy  wjazdowej położonej  
na terenie kompleksu parko-
wego Rusinowa w Wałbrzychu 
przy zbiegu ul. Noworudzkiej i 
Strzegomskiej. Program reno-
wacji obejmował oczyszczenie 
bramy, usunięcie wadliwych 
uzupełnień w kamieniu, miej-

scowe wzmocnienia kamienia, 
wykonanie hydrofobizacji.

Prace były wykonywane 
pod nadzorem służb konser-
watorskich oraz Miejskiego 
Zakładu Usług Komunalnych 
w Wałbrzychu. Ostateczna 
wartość wykonanych robót 
konserwatorskich, wraz z do-
kumentacją techniczną wynio-
sła 46.000 złotych brutto.

Dla wyeksponowania wa-
lorów architektonicznych bra-
my zostanie ona dodatkowo 
podświetlona dwoma reflekto-
rami, umieszczonymi w chod-
niku przed bramą.

Źródło: Urząd Miejski w 
Wałbrzychu

FOT. URZĄD MIEJSKI 
W WAŁBRZYCHU
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Samorządowcy nie oddali torów
Linia kolejowa Świdnica-Jugowice-Jedlina Zdrój - Wałbrzych będzie rewitalizowana. 

Samorządowcom z Aglo-
meracji Wałbrzyskiej udało 
się powstrzymać plany PKP 
PLK dotyczące złomowania 
tej linii kolejowej. Teraz wraz 
z zarządem  województwa 
dolnośląskiego podejmują 
starania by ją zrewitalizować.

- Ze zdziwieniem przy-
jęliśmy informacje od PKP, 
która ogłosiła przetarg na 
złomowanie tych torów. Na-
sza  interwencja okazała się 
skuteczna.PKP podjęła decy-
zję o wstrzymaniu przetargu, 
sprawa jest nieaktualna. Teraz 
koncentrujemy się na  działa-
niach zmierzających do przy-
wrócenia tego połączenia. 
Rewitalizacja linii kolejowej 
nr 285 na odcinku Świdni-
ca-Jugowice-Jedlina Zdrój 
- Wałbrzych jako realizacja 
koncepcji wałbrzyskich kolei 
aglomeracyjnych jest zapisana 
w budżecie ZIT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej - mówił Roman 
Szełemej, prezydent Wał-
brzycha.

Członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego Je-
rzy Tutaj przekazał , że zarząd 
podjął negocjacje dot. przeję-

cia tej linii od PKP PLK.
- Posiadamy fundusze 

europejskie na transport ko-
lejowy. Planujemy zmoderni-
zować tę linię i mamy już na 
ten cel zarezerwowane środ-
ki- wyjaśniał Jerzy Tutaj.

Wałbrzyska kolej aglome-
racyjna  to jeden z najważniej-
szych priorytetów Aglomera-
cji Wałbrzyskiej. Prezydent 
Świdnicy Wojciech Murdzek 
dodał, że linia kolejowa ze 
Świdnicy do Jedliny jest nie-
zwykle malownicza i dzięki 
jej rewitalizacji Aglomeracja 
zyska atrakcyjny szlak tury-
styczny.

Źródło: Urząd Miejski w 
Wałbrzychu

FOT. URZĄD MIEJSKI 
W WAŁBRZYCHU

Wysłali tira na złość Putinowi
W czwartek, 14 sierpnia zakończyła się akcja pakowania dostawczego iveco, który zawiezie dary na Ukrainę. Pomoc dla partnerskiego miasta – Iwano 
Frankowska – zorganizowały władze Świdnicy i Caritas Diecezji Świdnickiej, przy wsparciu świdnickiego zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecz-
nej.

Wartość darów wraz z 
transportem to kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. W sumie prze-
kazanych zostanie ponad 6 ty-
sięcy sztuk różnych rzeczy m. 
in. odzież, komplety pościeli, 
grzejniki i wyprawki szkolne. 
Fundusze zostały przekazane 
przez organizatorów Miasta 
Dzieci (wpłaty od sponsorów), 
miasto Świdnica i Caritas. 
Pomoc rzeczową przekazał 
PKPS, a świdniczanie wpłacali 
również pieniądze na specjalne 
konto.

– Ta pomoc, to najbardziej 
naturalny gest, który możemy 
wykonać. Przyjaciół w potrze-
bie się nie zostawia. Mamy na-
dzieję, że w nasze ślady pójdą 
również inne samorządy nie 
tylko w Polsce, bo siła wsparcia 
może być naprawdę duża. To 
taka akcja pomocy – „Wyślij 
tira na złość Putinowi” – mówi 
Wojciech Murdzek, prezydent 
Świdnicy.

–  To co się dzieje na Ukra-

inie wszystkich nas dotyka. Nie 
chcemy pozostać tylko bierny-
mi obserwatorami wiadomo-
ści, chcemy działać i zrobić coś 
dobrego dla ludzi w potrze-
bie, stąd współpraca i pierw-
szy przygotowany transport. 
Wszystkim ofiarodawcom, a 
jest ich wielu, serdecznie dzię-
kujemy – dodaje ks. Radosław 
Kisiel, dyrektor Caritas Diece-
zji Świdnickiej. 

To ukraińskie miasto jest 
partnerskim samorządem 
Świdnicy. Z prośbą o wsparcie 
do prezydenta Świdnicy zwró-
cił się niedawno mer Wiktor 
Anuszkewyczus, informując że 
na terenie Iwano Frankowska 
przebywa około 800 uchodź-
ców, którzy przybyli z Krymu 
oraz obwodów donieckiego i 
ługańskiego. 

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy 

FOT. ŁUKASZ KUFNER/UM 
ŚWIDNICA
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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
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Parkowa rewolucja w Świdnicy
Wkrótce ruszą prace przy rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. 

W ramach prac przewidziano m. 
in. wymianę nawierzchni alejek oraz 
trzech placów na trwale utwardzone 
ścieżki z kruszywa naturalnego. Park 
będzie przyjazny dla osób niepeł-
nosprawnych – wykonana zostanie 
pochylnia dla niepełnosprawnych. 
Pojawią się nowe estetyczne ławki 
parkowe, kosze na śmieci, czy pas 
dla rowerów oraz stojaki na rowery. 
Efektowne nasadzenia zaplanowano 
w obrębie trzech placów, a park zyska 
nowe oświetlenie. Według planu pra-
ce mają się zakończyć 31 październi-
ka 2014 roku. Rewitalizację parku im. 
Kasprowicza zrealizuje świebodzicka 
firma „Stańczyk”, która wyłoniona 

została w drodze przetargu. Na za-
danie miasto przeznaczy ponad 1,1 
mln zł.

Na terenie parku są zamontowa-
ne obecnie urządzenia placu zabaw, 
których stan jest zadowalający w 
związku z tym w chwili obecnej nie 
będą wymieniane. W dokumentacji 
jest przewidziane również miejsce 
na linowy plac zabaw. Jego montaż, 
podobnie jak wykonanie nowej na-
wierzchni boiska, zależeć będzie od 
decyzji o sfinansowaniu prac przez 
nową Radę Miejską.

Ale to nie koniec działań. Zgod-
nie z zapowiedziami władz Świdnicy 
gruntowny lifting przejdzie również 

Park Centralny. Przetarg na prace, 
które mają się rozpocząć jeszcze w 
tym roku, zostanie wkrótce ogłoszo-
ny.

Park im. J. Kasprowicza leży 
w obrębie ulic Pionierów Ziemi 
Świdnickiej, R. Traugutta i Sprzy-
mierzeńców. Do parku prowadzą 
trzy alejki od ul. Traugutta, siedem 
alejek od ul. Pionierów i dwie alej-
ki od ul. Sprzymierzeńców. Teren 
o powierzchni 4,37 ha ma kształt 
zbliżony do trójkąta. Roślinność 
parku stanowią m. in. buki zwyczaj-
ne, lipy krymskie, lipy srebrzyste, 
głogi jednoszyjkowe oraz platany 
klonolistne. Obecne ścieżki asfalto-

we są w złym stanie technicznym, a 
w wielu przypadkach nawierzchnia 
została zniszczona przez korzenie 
drzew. Oświetlenie alejek wymagało 
przeprojektowania, a wymiana istnie-
jących lamp na nowe oraz zmiana lo-

kalizacji pozwoli na uzyskanie ocze-
kiwanego efektu w postaci dobrze 
oświetlonych ścieżek i placów. 

Źródło: Urząd Miejski w Świdnicy
RYC. MATERIAŁY URZĘDU 
MIEJSKIEGO W ŚWIDNICY 

W ramach modernizacji parku imienia Jana Kasprowicza przewidziano m. in. wymianę 
nawierzchni alejek oraz trzech placów na trwale utwardzone ścieżki z kruszywa natural-
nego. Pojawią się nowe ławki parkowe, kosze na śmieci, pas dla rowerów oraz stojaki. 
Efektowne nasadzenia zaplanowano w obrębie trzech placów, a park zyska nowe oświe-
tlenie. 
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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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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: Wałbrzych, Świdnica.   

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

rekrutacja@24legnica.pl
lub telefonicznie 76/ 850 79 21 

TYGODNIK 24legnica-24lubin
Ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, 59-220 Legnica
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Żywa pochodnia
23-letni Michał B. oblał podpałką do grilla innego świdniczanina i podpa-
lił. Jego ofiara walczy o życie w szpitalu w Nowej Soli. Ma poparzone ok. 
50 proc. powierzchni ciała i oparzenia dróg oddechowych. 

Był 10 sierpnia. Ranek. 
Pod sklepem spożywczym 
przy ul. Wrocławskiej w Świd-
nicy trzech mężczyzn piło 
alkohol. Dwaj młodsi – Mi-
chał B. i 22-letni Kamil W. 
- sprowokowali 56-letniego 
kompana do wychylenia na-
raz całej półlitrowej butelki 
wódki. Gdy to zrobił,stracił 
przytomność, a wówczas Mi-
chał B. oblał leżącego na ziemi 
kupioną w sklepie podpałką do 
grilla i podpalił. Razem z Ka-
milem W. uciekli, zostawiając 
na chodniku płonącego czło-
wieka.

- Życie 56-latka uratował 
przypadkowy przechodzeń, 

który wezwał na miejsce spe-
cjalistyczne służby. W wyniku 
poparzeń pokrzywdzony do-
znał ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu. Został  przetrans-
portowany do specjalistycznej 
placówki medycznej w Nowej 
Soli – informuje prokurator 
Ewa Ścierzyńska, rzeczniczka 
prasowa Prokuratury Okręgo-
wej w Świdnicy. 

Jeszcze tego samego dnia 
Michał B. i Kamil W. zostali 
zatrzymani przez policję. Obaj 
byli nietrzeźwi – mieli po 1,5 
prom. Alkoholu we krwi.  

12 sierpnia prokurator 
postawił Michałowi B. za-
rzut usiłowania zabójstwa ze 

szczególnym okrucieństwem. 
Grozi za to nie mniej niż 12 
lat pozbawienia wolności, z 
dożywociem włącznie. Kamil 
W. odpowie za nieudzielenie 
pomocy człowiekowi, który 
znalazł się w położeniu gro-
żącym utratą życia i ciężkim 
uszczerbkiem na zdrowiu. 
Kodeks karny przewiduje w 
takich przypadkach karę do 3 
lat pozbawienia wolności.  

Okrutny podpalacz został 
tymczasowo aresztowany. Ka-
mil W. wyszedł na wolność 
za poręczeniem majątkowym. 
Ma zakaz opuszczania kraju. 

Piotr Kanikowski

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ  

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH

 888 700 086

Na życzenie mieszkańców

Obiekt powstał dzięki 
akcji „Moja Świdnica – mój 
budżet”. Zadanie kosztowało 
blisko 40 tys. zł. Po połowie 
zostało sfinansowane przez 
miasto oraz Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Zawiszów”. 

Dobrze wyposażone miej-
sce do ćwiczeń posiada nastę-
pujące urządzenia: narciarza 
biegowego, motyla, ławkę do 
ćwiczeń mięśni ud, drabinkę, 
wiosła, twister, sztangę w le-
żeniu, urządzenie do ćwiczeń 
mięśni brzucha.

Zakończone zostały rów-
nież prace remontowe na 
boisku przy Niepublicznej 
Szkole Podstawowej przy ul. 
Kraszowickiej. Nowe boisko 
ma nawierzchnię poliureta-
nową o wymiarach 10 x 22 m 
oraz wymieniono dwie bramki 
do piłki ręcznej na sąsiednim 
obiekcie. Prace kosztowały 60 
tys. zł.

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy

FOT. URZĄD MIEJSKI 
W ŚWIDNICY

Z nowej siłowni zewnętrznej mogą od niedawna korzystać mieszkańcy 
Osiedla Zawiszów. 
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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

Największa impreza 
w mieście

Wałbrzych przedłuża wakacje o dwa kolejne dni. 
Z okazji Dni Wałbrzycha 

Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
zaprasza w piątek 5 września 
na koncert zespołu Blue Cafe. 
W sobotę 6 września na wał-
brzyskiej scenie będzie gościć 
Patrycja Markowska. Ponadto 
zagrają między innymi: Vena 
Valley, Thrudy, Smuta, Zespół 
Pieśni i Tańca „Wałbrzych” 
oraz laureaci projektu Wał-
brzych ma Talent.

Ekstra lunapark, paralot-
nie, Bajkobus, miasteczko edu-
kacyjne Bezpieczników, kon-
kursy, animacje, roztańczona 
Zumba, widowisko na niebie 
to tylko część atrakcji.

Dni Wałbrzycha na sta-
dionie przy ul. Ratuszowej 6, 
w dzielnicy Biały Kamień.

Zostaw auto w domu. 
Przyjedź autobusem. 

Źródło: WOK

Patrycja Markowska 
wystąpi w Wałbrzychu 
w sobotę 6 września. 

Formacja Blue Cafe jest jedną z gwiazd tegorocznych Dni Wałbrzycha. 
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Wybitni artyści u Daisy
Od 20 do 31 sierpnia Zamek Książ będzie gościć artystów i publiczność 
biorącą udział w Międzynarodowym Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. 
Księżnej Daisy. 

Już po raz jedenasty 
mieszkańcy Wałbrzycha, tu-
ryści oraz melomani z całej 
Polski będą mogli obcować z 
kameralistyką na najwyższym 
poziomie. W trakcie ośmiu 
wieczorów wybitni polscy 
i międzynarodowi artyści 
wspólnie z młodymi adepta-
mi sztuk zaprezentują utwory 
muzyczne oraz krótkie formy 
teatralne, nad którymi będą 
wspólnie pracować podczas 
kilkudniowych warsztatów. 

XI edycja rozpoczyna 
cykl Festiwali poświęconych 
artystycznym stolicom świa-
ta. W 2014 roku miastem 
przewodnim będzie Wiedeń, 
który miał wyjątkowy wpływ 
na rozwój muzyki światowej 
przez wiele stuleci. Podczas 
koncertów usłyszymy więc 
utwory kompozytorów z cza-

sów pierwszej szkoły wiedeń-
skiej: Wolfganga Amadeusza 
Mozart, Ludwiga van Beetho-
vena poprzez romantyków 
Franza Schuberta, Johanesa 
Brahms czy Gustava Mahlera 
po czasy najnowsze i twórców 
takich jak Anton Webern, Ar-
nold Schoenberg czy György 
Ligeti. W programie znajdą 
się również utwory polskich 
kompozytorów zainspirowa-
nych muzyką Wiednia. Po raz 
pierwszy w historii Festiwa-
lu wykonany zostanie utwór 
premierowy. Skomponowany 
specjalnie na tę okazję kwin-
tet obojowy przez Zbigniewa 
Bargielskiego, mieszkającego 
na stałe w stolicy Austrii. 

Pokazy aktorskie będą 
również nawiązywać tematyką 
do Wiednia. Zaprezentowane 
zostaną m.in. fragmenty Ama-

deusza autorstwa Petera Shaf-
fera oraz piosenki inspirowane 
wiedeńską operetką. 

Do grona artystów na sta-
łe współpracujących z Festi-
walem, takich jak Bartłomiej 
Nizioł, Agata Szymczewska 
czy Szymon Krzeszowiec po 
raz pierwszy w tym roku do-
łączą: pianista Kevin Kenner 
- laureat II miejsca na XII 
Międzynarodowym Konkursie 
Chopinowskim w 1990 r. oraz 
japońska altowiolistka Tomo-
ko Akasaka. 

Warsztaty aktorskie pro-
wadzić będzie trójka aktorów 
związanych z reżyserem Je-
rzym Grzegorzewskim: Beata 
Fudalej, Wojciech Malajkat 
oraz Zbigniew Zamachowski. 

Źródło: Urząd Miasta w 
Wałbrzychu

20 sierpnia – rozpoczęcie Kursów In-
terpretacji Muzyki Kameralnej oraz 
Warsztatów Aktorskich im. Jerzego 
Grzegorzewskiego
24 sierpnia, niedziela - Koncert in-
auguracyjny
25 sierpnia, poniedziałek - Wykład 
pt. „Sztuka Wiednia” oraz  pokaz fil-
mu Ensemble w reż. Jakuba Kossaka
26 sierpnia, wtorek – Koncert
27 sierpnia, środa – Koncert
28 sierpnia, czwartek – Koncert
29 sierpnia, piątek - Koncert / Pokaz 
aktorski
30 sierpnia, sobota - Koncert połu-
dniowy oraz Pokaz aktorski i pokaz 
piosenki aktorskiej
31 sierpnia, niedziela - Koncert 
południowy / Koncert Finałowy / 
zakończenie Kursów Interpretacji 
Muzyki Kameralnej oraz Warsztatów 
Aktorskich im. Jerzego Grzegorzew-
skiego.
Artyści:
Kursy Interpretacji Muzyki Kame-
ralnej
Pianiści
Kevin Kenner (Stany Zjednoczone, 
Polska)
Grzegorz Skrobiński (Polska)
Skrzypkowie
Agata Szymczewska (Polska)
Bartłomiej Nizioł (Polska, Szwajca-
ria)
Szymon Krzeszowiec (Polska)
Marcin Markowicz (Polska)
Altowioliści
Tomoko Akasaka ( Japonia, Niemcy)
Piero Massa (Włochy)
Wiolonczeliści
Mats Lidström (Wlk. Brytania, 
Szwecja)
Piotr Janosik (Polska)
Kontrabasista
Tomasz Januchta (Polska)
Oboista
Sebastian Aleksandrowicz (Polska)
Warsztaty Aktorskie im. Jerzego 
Grzegorzewskiego
Beata Fudalej (Polska)
Wojciech Malajkat (Polska)
Zbigniew Zamachowski (Polska)
Akompaniator
Oleg Sznicar (Ukraina, Polska)
 „Program wiedeński”
Niedziela, 24 sierpnia, godz. 19:00
Koncert inauguracyjny
Joseph Haydn – Kwartet smyczkowy 
C-dur, op. 20 nr 2 „Słoneczny”
Szymon Krzeszowiec – skrzypce
Marcin Markowicz – skrzypce
Piero Massa – altówka
Mats Lidström – wiolonczela
Franz Schubert – Sonatina na skrzyp-
ce i fortepian D-dur, nr 1 D384
Agata Szymczewska – skrzypce
Grzegorz Skrobiński – fortepian
przerwa
Wolfgang Amadeus Mozart – Kwar-
tet smyczkowy C-dur, nr 19 KV 465 
„Dysonansowy”
Agata Szymczewska – skrzypce
Justyna Bidler – skrzypce
Tomoko Akasaka – altówka
Jan Skopowski – wiolonczela
Ludwig van Beethoven – Sonata na 
fortepian i skrzypce F-dur, nr 5 op. 24 
„Wiosenna”
Bartłomiej Nizioł – skrzypce
Grzegorz Skrobiński – fortepian
Wolfgang Amadeus Mozart – Diver-
timento F-dur, KV 138
Festival Ensemble Orchestra
Poniedziałek, 25 sierpnia, godz. 
19:00
Wykład „Kultura Wiednia” – Danu-
ta Gwizdalanka i Krzysztof Meyer/
Film o Festiwalu Ensemble – reż. 
Jakub Kossak

Wtorek, 26 sierpnia, godz. 19:00
Koncert
Jan Kleczyński – Trio smyczkowe nr 
2 G-dur
Marcin Markowicz – skrzypce
Paweł Czarny – altówka
Jacek Francuz – wiolonczela
Zbigniew Bargielski – Kwintet obo-
jowy „Po drugiej stronie ciszy” (2014) 
– premiera
Sebastian Aleksandrowicz – obój
Agata Nowak – skrzypce
Szymon Naściszewski – skrzypce
Maciej Rogoziński – altówka
Marta Kordykiewicz – wiolonczela
Richard Strauss – Sekstet smyczkowy 
op. 85
Agata Szymczewska – skrzypce
Katarzyna Gluza – skrzypce
Tomoko Akasaka – altówka
Małgorzata Błaszczyk – altówka
Marianna Sikorska – wiolonczela
Jakub Pożyczka – wiolonczela
przerwa
Franz Schubert – Fantazja f-moll na 
4 ręce, D 940
Grzegorz Skrobiński – fortepian
Jakub Tuszyński – fortepian
Alexander Zemlinsky – Trio fortepia-
nowe d-moll, op. 3
Natalia Czekała – fortepian
Aleksandra Czajor – skrzypce
Piotr Janosik – wiolonczela
Środa, 27 sierpnia, godz. 19:00
Koncert
Robert Fuchs – Trio fortepianowe 
B-dur, nr 2 op. 72
Łukasz Chrzęszczyk – fortepian
Małgorzata Wasiucionek – skrzypce
Mats Lidström – wiolonczela
Ludwig van Beethoven – Trio forte-
pianowe B-dur, op. 11 nr 4
Jakub Tuszyński – fortepian
Marcin Markowicz – skrzypce
Jakub Pożyczka – wiolonczela
przerwa
Wolfgang Amadeus Mozart – Kwar-
tet obojowy F-dur, KV 370
Sebastian Aleksandrowicz – obój
Anna Korczyńska – skrzypce
Olga Kowalczyk – altówka
Jakub Pożyczka – wiolonczela
Anton Bruckner – Kwintet smyczko-
wy F-dur, WAB 112
Szymon Krzeszowiec – skrzypce
Szymon Naściszewski – skrzypce
Piero Massa – altówka
Małgorzata Błaszczyk – altówka
Jacek Francuz – wiolonczela
Czwartek, 28 sierpnia, godz. 19:00
Koncert
Joseph Haydn – Trio fortepianowe 
G-dur, nr 25 „Cygańskie”
Jakub Tuszyński – fortepian
Anna Korczyńska – skrzypce
Mats Lidström – wiolonczela
Johannes Brahms – Kwartet fortepia-
nowy c-moll, nr 3 op. 60
Łukasz Chrzęszczyk – fortepian
Justyna Bidler – skrzypce
Piero Massa – altówka
Marianna Sikorska – wiolonczela
Ludwig van Beethoven – Gros-
se Fuge B-dur, op. 133 na kwartet 
smyczkowy
Szymon Krzeszowiec – skrzypce
Katarzyna Gluza – skrzypce
Aleksandra Urbańska – altówka
Jan Skopowski – wiolonczela
Arnold Schönberg – „Verklärte 
Nacht” na sekstet smyczkowy, op. 4
Agata Szymczewska – skrzypce
Aleksandra Czajor – skrzypce
Paweł Czarny – altówka
Maciej Rogoziński – altówka
Piotr Janosik – wiolonczela
Dobrawa Czocher – wiolonczela
Piątek, 29 sierpnia, godz. 19:00
Koncert/Pokaz teatralny

Anton Webern – 6 Bagateli na kwar-
tet smyczkowy, op. 9
Aleksandra Czajor – skrzypce
Szymon Naściszewski – skrzypce
Tomoko Akasaka – altówka
Marta Kordykiewicz – wiolonczela
Gustav Mahler – Kwartet fortepiano-
wy a-moll
Natalia Czekała – fortepian
Szymon Krzeszowiec – skrzypce
Olga Kowalczyk – altówka
Dobrawa Czocher – wiolonczela
Franz Schubert – Kwartet smyczko-
wy d-moll, nr 14 D 810 „Śmierć i 
dziewczyna”
Bartłomiej Nizioł – skrzypce
Małgorzata Wasiucionek – skrzypce
Olga Kowalczyk – altówka
Marta Kordykiewicz – wiolonczela
przerwa
Pokaz teatralny „Jak rozpętałem I 
wojnę światową” – grupa aktorska 
pod kierunkiem Wojciecha Malajkata
Występują:
Joanna Jucha
Julia Łukowiak
Bartłomiej Gola
Eryk Kulm
Sobota, 30 sierpnia
Wieczór pokazów aktorskich
godz. 18:00
Pokaz piosenki aktorskiej – grupa 
pod kierunkiem Beaty Fudalej
Joanna Sokołowska
Wiktoria Wolańska
Adrian Gawlik
godz. 19:20
Pokaz aktorski „Amadeusz” – grupa 
pod kierunkiem Zbigniewa Zama-
chowskiego
Występują:
Justyna Ducka
Karol Kadłubiec
Michał Wolny
godz. 20:40
Pokaz piosenki aktorskiej – grupa 
pod kierunkiem Beaty Fudalej (po-
wtórka)
Występują:
Joanna Sokołowska
Wiktoria Wolańska
Adrian Gawlik
Niedziela, 31 sierpnia, godz. 19:00
Koncert finałowy
Wolfgang Amadeus Mozart – Se-
renada G-dur, nr 13 KV 525 „Eine 
kleine Nachtmusik”
Agata Szymczewska – skrzypce
Anna Korczyńska – skrzypce
Aleksandra Urbańska – altówka
Piotr Janosik – wiolonczela
Erich Wolfgang Korngold – Kwartet 
smyczkowy Es-dur, nr 2 op. 26
Bartłomiej Nizioł – skrzypce
Agata Nowak – skrzypce
Paweł Czarny – altówka
Mats Lidström – wiolonczela
przerwa
Johann Nepomuk Hummel – Kwin-
tet fortepianowy es-moll, op. 87
Kevin Kenner – fortepian
Katarzyna Gluza – skrzypce
Tomoko Akasaka – altówka
Dobrawa Czocher – wiolonczela
Tomasz Januchta – kontrabas
Johann Strauss II/Arnold Schönberg 
– „Rosen aus dem Süden” op. 388 na 
kwartet smyczkowy, akordeon i for-
tepian
Grzegorz Skrobiński – fortepian
Maciej Frąckiewicz – akordeon
Marcin Markowicz – skrzypce
Justyna Bidler – skrzypce
Piero Massa – altówka
Jan Skopowski – wiolonczela
Fritz Kreisler – „Liebesleid” na orkie-
strę smyczkową
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