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Książ czeka na pomoc
Po pożarze zamku w Książu ruszyła zbiórka pieniędzy na odbudowę zniszczonego przez ogień zabytku. Równolegle trwa szacowanie szkód.             »2
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Książ w potrzebie
Po pożarze zamku w Książu ruszyła zbiórka pieniędzy na odbudowę zniszczonego przez ogień zabyt-
ku. Równolegle trwa szacowanie szkód. 

Pożar wybuchł 10 grud-
nia. W wyniku beztroski 
pracowników kładących 
papę na dachu Tarasu Dzie-
cięcego doszło do zaprósze-
nia ognia. Z dotychczaso-
wych wyliczeń wynika, że 
pożar wyrządził szkody na 
ponad pół miliona złotych, 
choć pełny rachunek strat 
będzie znany najprawdo-
podobniej dopiero w poło-
wie stycznia, gdy wyschną 
zalane podczas gaszenia 
ściany. Spalone jest ponad 
500 metrów kwadratowych 
dachu, nieużytkowane pod-
dasze i część trzeciego pię-
tra. Szkody mogłyby być 
znacznie większe, gdyby nie 
sprawny system alarmowy, 
zabezpieczenie obiektu w 
wodę oraz – przede wszyst-
kim - pełny profesjonalizm 
strażaków, którzy brali 
udział w akcji gaśniczej.

Dziurawy dach został 
zabezpieczony przed opada-
mi śniegu i deszczu. Upo-
rządkowano też pogorzeli-
sko na poddaszu. Do gminy 
Wałbrzych, która jest wła-
ścicielem zabytku, spływają 
deklaracje pomocy finanso-
wej, między innymi z bu-
dżetu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Kancelarii Prezydenta 
RP. W Kancelarii Premiera 
Rady Ministrów prezydent 
Roman Szełemej uzyskał 
zapewnienie, że do Książa 
zostaną skierowane środki 
z puli na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Są też 
już pierwsze duże wpłaty: 
160 tys. zł z Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz 
wstępna transza (100 tys. 
zł) z polisy ubezpieczenio-
wej.

Niezależnie od tego, 
środki na odbudowę Książa 
zbiera Fundacja im. Księż-

nej Daisy von Pless. Otwo-
rzyła konto, na które można 
wpłacać pieniądze. Maciej 
Michałkowski, dyrektor 
Festiwalu Zamkowe Spo-
tkania z Operą, zorgani-
zował 27 grudnia charyta-
tywny koncert, a dochód ze 
sprzedawanych przy okazji 
cegiełek ma wesprzeć re-
mont spalonego fragmentu 
zamku. 

- Obiekt, będący nie 
tylko wizytówką nasze-
go regionu, ale także perłą 
Europy potrzebuje pomocy 
finansowej. Jako, że w tych 
unikalnych wnętrzach, na-
sączonych historią i duchem 
minionych epok odbywa się 
Festiwal Zamkowe Spotka-
nia z Operą, zwracamy się z 
prośbą do wszystkich sym-
patyków tej inicjatywy o 
pomoc finansową. Wspólnie 
odbudujmy narodowe dzie-
dzictwo! – apeluje Maciej 
Michałkowski.

Prokuratura Rejonowa 

w Wałbrzychu, która bada 
okoliczności zaprószenia 
ognia w Książu, postawiła 
zarzut nieumyślnego spo-
wodowania pożaru dwóm 
mieszkańcom województwa 
pomorskiego. To 43-let-
ni Adam K. – szef firmy, 
która była podwykonawcą 
prac remontowo-budow-
lanych na zamkowym da-
chu, oraz jego pracownik 
38-letni Jarosław K. Jak 
ustalono, Adam K. polecił 
Jarosławowi K. układanie 
termozgrzewalnej papy na 
budynku, choć wiedział, że 
jego pracownik nie ma od-
powiednich kwalifikacji i 
nie został przeszkolony. W 
wyniku nieodpowiedzial-
nego posługiwania się pal-
nikiem doszło do zapalenia 
się drewnianej konstrukcji 
dachu. 

Fot.: Kamil Cieliński
PLESS

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Matczyne serduszko

Najsłynniejszy bloger ziemi legnickiej kontynuuje zmasowany atak 
epistolarny na przyczółki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Namierzył niemal 3 tysiące urzędów gmin, starostw powiatowych 
i urzędów marszałkowskich z całej Polski. Bombarduje je listami, 
które mają zniechęcić urzędników do angażowania się w akcję 
Owsiaka. Dla kogo to robi?

W przerwie między wytoczonymi mu procesami oskarżony Piotr 
W. (Matka Kurka) stara się dopiec Jerzemu Owsiakowi i rozpędzić 
na cztery wiatry tę jego Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na 
podobnych mu prawicowych frustratów jak płachta na byka działa 
sukces zainicjowanej 23 lata temu akcji, która z jednorazowej spon-
tanicznej zbiórki zamieniła się w sprawnie działającą charytatywną 
instytucję. Wkurza ich śmieszny jąkała w czerwonych portkach, 
który nie wyparł się ojca milicjanta i mówi, co myśli o ojcu Rydzy-
ku, profesor Pawłowicz czy śledczym Macierewiczu. Wkurza ich 
„sie ma”, „róbta co chceta” i „butaperka” - ten wywrotowy język, 
jakim trafia do młodzieży. Wkurzają ich zastępy polityków, preze-
sów, samorządowców, których potrafił za sobą pociągnąć, i milio-
ny Polaków, jednoczących się co roku w szczytnym celu. Wkurza 
ich niewydolne państwo, z wdzięcznością przyjmujące medyczny 
sprzęt i programy zdrowotne, na które samo nie mogłoby sobie po-
zwolić. Wkurzają ich Przystanek Woodstock z Pokojową Wioską 
Kryszny, Akademią Sztuk Przepięknych, księdzem Lemańskim i 
prezydentem Wałęsą. Wkurza ich organizacyjny rozmach Funda-
cji WOŚP: Złoty Melon, szkolenia Pokojowego Patrolu i ośrodek 
Szadowo Młyn.
Najbardziej wkurzony jest Matka Kurka. Zakończony niepra-
womocnym wyrokiem (jest apelacja) proces karny przed Sądem 
Rejonowym w Złotoryi nie dowiódł niczego poza tym, że w imię 
wolności słowa Piotrowi W. wolno głosić dowolne opinie, a Jerzy 
Owsiak powinien mieć grubszą skórę i nie obrażać się na gadanie o 
„lepkich łapkach” czy „wyjmowaniu melonów”. Swoim zwolenni-
kom bloger próbuje jednak przedstawiać sprawę tak, jakby sąd po-
twierdził wyrokiem jego absurdalne tezy, że szef Fundacji WOŚP 
kręci, podbiera pieniądze z puchy i pasie się na koszt naiwnego 
społeczeństwa.
Trzy tygodnie dzielą nas od kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Sztaby w całej Polsce przygotowują się do 
kwesty. Najsłynniejszy bloger ziemi legnickiej też zakasał rękawy., 
choć cel ma zupełnie inny niż wolontariusze, którzy 11 stycznia 
z puszkami i serduszkami WOŚP wyjdą na ulice polskich miast. 
Oni będą chcieli zebrać jak najwięcej pieniędzy na utrzymanie wy-
sokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych, 
onkologicznych i na godną opiekę medyczną dla seniorów. Piotro-
wi W. zależy, by im oraz szpitalnym pacjentom, dla których będą 
kwestować, się nie udało. I, przede wszystkim, żeby nie udało się 
Owsiakowi.
Pierwszym kijem włożonym w tryby orkiestrowej machiny było 
wysłanie go do 1467 sztabów WOŚP mejla ze zmanipulowanym 
streszczeniem wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi. Powołując 
się na autorytet sądu, Matka Kurka zaprezentował w nim Jerze-
go Owsiaka jako oszusta i zasugerował, że nie warto angażować 
się w przedsięwzięcie w którymś coś śmierdzi. Ludzie odpisywali 
mu „spadaj PAN nA drzewo” albo życzyli „miłego, przyjemnego, 
przyjaznego, niewietrznego, spokojnego, opanowanego, prawdzi-
wego i dobrego dnia” oraz wielu wyświetleń bloga. Niezrażony 
rezultatem Piotr W. wygenerował 3 tysiące listów do gmin, powia-
tów i urzędów marszałkowskich, chcąc zniechęcić ich do jakiego-
kolwiek finansowego wsparcia dla WOŚP.
Kto polegnie w tej walce? Nie Jerzy Owsiak, albo - w najgorszym 
wypadku - nie tylko on. Ofiarami będą dzieci, których bez sprzętu 
z Orkiestry lekarzom nie uda się uratować. WOŚP powstała i ist-
nieje dla nich. A dla kogo Piotr W.   robi to co robi. Wydaje mi się, 
że wyłącznie dla siebie, tzn. dla swojej chorej satysfakcji.
Panie bloger, wiem, że nas czytasz. Z tego miejsca gratuluje dobre-
go samopoczucia i samozadowolenia z siebie. Naklej pan sobie już 
dzisiaj czarne serduszko, bo – niezależnie od efektów epistolarnej 
ofensywy - w pełni pan na nie zasługujesz.

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

Oblicza przemocy domowej cd.
Choć z badań wynika, że prawie 80 proc. oprawców seksualnych to powszechnie szanowani mężowie, dla wielu Polaków gwałtu w małżeń-
stwie po prostu nie ma. Temat ten bywa często przemilczany, a niejednokrotnie wyśmiewany. W niektórych kręgach społecznych pokutuje 
wciąż jeszcze przekonanie, że kobieta, partnerka ma obowiązek spełniać powinności związane ze współżyciem małżeńskim zawsze, gdy 
pragnie tego mąż, partner, osoba bliska. Niestety, często prześmiewcami kwestionującymi np. przepisy prawa karnego uznającego gwałt 
za przestępstwo, jak i sprawcami gwałtu, bywają też ludzie wykształceni. 

     Jeszcze ok. 10 lat 
temu przekonanie, że 
gwałtu małżeńskiego nie 
ma, towarzyszyło również 
osobom odpowiedzialnym 
za ściganie gwałcicieli. 
Dlatego kobiety-żony, wo-
lały milczeć tłumiąc w so-
bie traumatyczne przeżycia 
i po raz kolejny  poddawać 
się seksualnym zachcian-
kom mężów, niejedno-
krotnie pijanych. Przemoc 
seksualna w kontekście 
społecznym i psycholo-
gicznym jest jedną z na-
johydniejszych form prze-
mocy. Gwałt małżeński 

jest o tyle dotkliwszy dla 
ofiary, że sprawcą jest bli-
ska osoba, która powinna 
zapewnić kobiecie miłość 
i poczucie bezpieczeństwa 
z bezwzględnym poszano-
waniem jej autonomii sek-
sualnej. Gwałtem jest nie 
tylko zmuszenie kobiety 
siłą do poddania się czyn-
ności seksualnej. Jest nim 
również potraktowanie 
kobiety jak przedmiotu, 
upokarzanie jej, wymu-
szanie np. poprzez szantaż 
emocjonalny spełnienia 
tzw. „obowiązku małżeń-
skiego”. Skutki gwałtu 

dotykają sfery psychicznej 
ofiary, powodują w kon-
sekwencji lęk, depresję, 
złość, żal. W skrajnych 
przypadkach ofiara gwał-
tu małżeńskiego może  
w afekcie okaleczyć lub 
zabić sprawcę. W sferze 
fizycznej, ofiara gwałtu 
może doznawać szeregu 
dolegliwości, szczególnie 
ze strony narządów ukła-
du moczowo-płciowego. 
Bywa również tak, że ofia-
ra pozbawiona pomocy z 
zewnątrz nie widzi innego 
rozwiązania i nie mogąc 
poradzić sobie z silnymi 

emocjami, popełnia samo-
bójstwo.

Ofiara gwałtu powin-
na bezwzględnie otrzymać 
wsparcie psychologiczne, 
a także w uzasadnionych 
przypadkach natychmia-
stową pomoc lekarską. 
Udzielana pomoc jest 
objęta klauzulą najwyż-
szej poufności. W Świd-
nicy nieodpłatną pomoc 
psychologiczną można 
uzyskać w Punkcie Inter-
wencji Kryzysowej przy 
ul. Żeromskiego 16/8 (tel. 
74/856-58-15) lub w Po-

radni Terapii Uzależnień 
przy ul. Westerplatte 47 
(tel. 74/852-28-02).    

Nie ma żadnego uspra-
wiedliwienia dla przemocy 
- w tym też przemocy sek-
sualnej. Ani ubiór, ani za-
chowanie ofiary, ani inne 
elementy, często przyta-
czane jako prowokujące nie 
mogą oznaczać przyzwo-
lenia ofiary na atak. Jeżeli 
kobieta mówi NIE !  jest to 
jej wola                         i nikt, 
pod żadnym pozorem, nie 
ma prawa jej naruszać.

Gwałt małżeński jest 
przestępstwem ściganym 
z urzędu. Zawiadomienie  
o popełnieniu przestęp-
stwa może złożyć w każ-
dej jednostce Policji lub 
w prokuraturze, zarówno 
ofiara, jak i każda osoba, 
która domniemywa lub 
wie, że taki czyn został 
popełniony. Przesłuchanie 
ofiary odbywa się jeden raz 
w obecności psychologa, w 
bezpiecznych warunkach. 
Ofiara nie musi potem 
ponownie składać zeznań 
przed Sądem.

Sławomir Czyż – Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Świdnicy
Projekt „Warto wiedzieć” realizowany przez MOPS w Świdnicy, współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Szełemej hamuje
Drastycznie wzrosły wydatki na realizację projektu Stara Kopalnia. Jedno-
cześnie spaliły na panewce próby uzyskania dochodu ze sprzedaży zabytko-
wej palmiarni i leasingu kilku gminnych budynków. Przed końcem roku w 
finansach Wałbrzycha zieje potężna dziura budżetowa, którą można załatać 
tylko 90-milionowym kredytem. Antyprezydencka opozycja alarmuje, że 
miasto wpadło w spiralę długów.

Budżet na 2014 rok pre-
zydent Roman Szełemiej 
nazywał "budżetem przyspie-
szonego rozwoju". Ten przy-
szłoroczny jest określany mało 
entuzjastycznie jako "budżet 
przetrwania i oczekiwania na 
unijne pieniądze". Poza kolej-
nymi środkami na Centrum 
Kultury im Wałbrzyskich 
Górników, nie ma w nim in-
westycyjnych fajerwerków w 
rodzaju Parku Wielokulturo-
wego Stara Kopalnia czy aqu-
aparku. Miasto koncentrować 

się będzie na przebudowie 
dróg osiedlowych i podwórek. 
Na ograniczenie inwestycyjne-
go rozmachu, jaki charaktery-
zował dotychczasową prezy-
denturę Romana Szełemieja, 
wpływ mogły mieć znacznie 
większe od planowanych wy-
datki na Starą Kopalnię.   

Gdy przystępowano do 
budowy Parku Wielokulturo-
wego Stara Kopalnia, zakła-
dano, że realizacja projektu 
pochłonie nie więcej niż 70 
mln zł. Dziś wiadomo, że osta-
teczny koszt inwestycji może 
wynieść nawet 160 milionów 
złotych. Prezydent Roman 
Szełemiej zabiega w Minister-

stwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o dodatkowe 
fundusze na ten cel. W pro-
jekcie budżetu na 2015 rok 
zapisano 1,6 mln zł na do-
kończenie Starej Kopalni, tzn. 
doposażenie placówki w sprzęt 
informatyczny (przy czym 503 
mln zł to własne środki, a 1,1 
mln zł ma pochodzić z zew-
netrznych źródeł). 

Wałbrzych miał też pro-
blem z realizacją dochodów. 
Nie udało oddać w leasing bu-
dynków przy ul. Słowackiego 
23, Kopernika 2, Topolowej i 
Ogrodowej oraz sprzedaż za-
bytkowej palmiarni przy ul. 
Wrocławskiej.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Porównanie budżetów Wałbrzycha
Planowane dochody: 2014 rok - 568 mln zł; 2015 rok - 584 mln zł
Planowane wydatki: 2014 rok - 601 mln zł; 2015 rok - 646 mln zł
Planowane wydatki na obsługę długu: 2014 rok - 13,6 mln zł; 2015 rok - 16 mln zł
Planowane inwestycje: 2014 rok - 187 mln zł; 2015 rok - 31 mln zł
Planowany deficyt: 2014 rok - 33 mln zł; 2015 rok - 62 mln zł

Rozbój w rodzinie
Do 10 lat więzienia grozi dziewiętnastolatkowi z powiatu dzierżoniowskie-
go, który okradł własnego ojca.

14 października przy-
szedł do prowadzonego 
przez ojca zakładu mechani-
ki pojazdowej. Z szuflady, w 
której przechowywane były 
pieniądze, wyciągnął 20 zł. 
Kiedy ojciec zaprotestował 
i zamknął szufladę, dzie-
wietnastolatek zaatakował 
go. Bijąc pięściami w głowę 
przedsiębiorcy krzyczał, że 

go „znokautuje”. Ojcu udało 
się uciec z warsztatu i telefo-
nicznie zawiadomić Policję. 
Doznał lekkich obrażeń cia-
ła, które nie mogły stanowić 
zagrażenia dla jego życia.

Syn jeszcze tego same-
go dnia został zatrzymany 
przez policjantów. Ponie-
waż w warsztacie uciekł się 
do przemocy oraz gróźb, 

przedstawiono mu zarzut 
kradzieży rozbójniczej i od-
dano podniego dozór poli-
cji. Mężczyzna przyznał się. 
To jego pierwszy konflikt z 
prawem - wcześniej nie był 
karany sądownie.Sprawa bę-
dzie rozpoznana przez Sąd 
Rejonowy w Dzierżoniowie.

Piotr Kanikowski

Jeżeli ktoś z Państwa jest 
posiadaczem mebli, które są 
w dobrym stanie, a nie są już 
potrzebne, to jest w Świdni-
cy rodzina, dla której będzie 
to cenny dar. Potrzebne są: 
łóżka piętrowe, komody, 
szafy na ubrania dziecięce, 
biurka, stół do kuchni oraz 

krzesła, wykładzina PCV 
(16m2). Świdniczanie chęt-
nie przyjmą również naczy-
nia kuchenne (w tym: tale-
rze, kubki, miseczki).

Osoby, które mają moż-
liwość podarowania wspo-
mnianych sprzętów prosimy 
o kontakt telefoniczny z 

Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Świdni-
cy: (74) 853-81-44 lub 602-
621-749.

Za każde wsparcie ser-
decznie dziękujemy.

Źródło: UMŚ

Rodzina z sześciorgiem dzieci ze Świdnicy potrzebuje pilnego wsparcia. 

Potrzebna pomoc
W a ł b r z y c h  Ś w i d n i c a
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On rentgen ma w rękach
Rozmowa z Jerzym Rakiem, legnickim bioenergoterapeutą, osteopatą i healerem.

Jak długo zajmuje się Pan 
medycyną alternatywną?

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

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

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

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

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

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

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

Czy medycyna alternatyw-
na może być uzupełnieniem 
konwencjonalnej?

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

Zaufanie w moc uzdrowi-

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

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

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

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

REKLAM
A

Poeta w niepoetyckich czasach
„Pestkowiec”, debiutancki tomik poezji Daniela Sucheni został zaprezen-
towany na spotkaniu z cyklu „Osobowości z pasją” w Przychodni Piaskowa 
Góra. Wśród koleżanek i kolegów z pracy wzbudził szczere uznanie.

Bo poeta na co dzień wyko-
nuje mało poetyckie zadania w 
dziale informatyków. Tymcza-
sem, podkreślił prezes Leszek 
Grodziński, rzadkie i cenne jest   
połączenie umysłu ścisłego i by-
cia humanistą, jak to się zdarzyło 
w tym przypadku. W nastrojowej 
atmosferze, przy już połyskują-
cej choince, zebrani wysłuchali 
wierszy w interpretacji Roberta 
Delegiewicza. W tle były pre-
zentowane ilustracje z tomiku, 
autorstwa Małgorzaty Laszczak. 
I jeszcze muzyczne przerywniki, 
teledyski w wykonaniu grup, jak 
to się mówi – niszowych.  

Kiedy zaś można już było 
wziąć do ręki „Pestkowca”, za-
chwyciło niezwykle piękne i 
staranne wydanie. I wszystko tu 
wręcz idealnie do siebie pasuje. 
Od tytułu począwszy (należy 
zwrócić uwagę na wiersz Pestka), 
ilustracje, po recenzje na obwo-
lucie, napisane przez członków 
tychże grup niszowych. Paweł 
„Piguła” z The Analogs napisał 
m.in. „ ta poezja jest próbą usys-
tematyzowania naszej bezsilno-
ści.” Dodam – próbą przeprowa-
dzoną w sposób fantastyczny.

Sam poeta, nie można po-
wiedzieć, że jest człowiekiem 
skromnym – jest raczej naturalny, 
zwyczajny ( w najlepszym sensie 
tego słowa), bez cienia „autor-
skiej” fanfaronady. 

Rozumie dobrze, jak niepo-
etyckie są nasze czasy. Opowie-
dział o poszukiwaniach wydań 

innych poetów. Zapytał więc o 
nie w jednej z wałbrzyskich księ-
garń. Owszem było ich kilka, ale 
upchniętych gdzieś na najwyż-
szej półce regału, bardzo odległe-
go od głównego traktu sprzedaży. 
Do tego połowa książek to byli 
klasycy. Czyż więc należy się dzi-
wić, że on sam dopiero po dwu-
dziestu latach zdecydował się 
zebrać powstałe w tym okresie 
wiersze w pierwszy swój tomik? 

Przyznaje, że latami nie na-
pisał ani wiersza. Czasem znów 
zapisywał nagle nasuwające się 
refleksje. Kiedy już powstawały 
wiersze i wysyłał je na konkursy, 
zdobywał nagrody i wyróżnienia, 
również wydanie „Pestkowca” jest 
formą docenienia jego talentu. 
Otrzymał bowiem stypendium 
Urzędu Miasta Wałbrzycha.

Źródło: Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury
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Frędzle nagrodzone!
Mali aktorzy Teatru Frędzle zostali wyróżnieni jedną z trzech głównych na-
gród, a Sandra Janik otrzymała nagrodę za najlepszą interpretację tekstu. 
Jury doceniło także instruktorkę grupy – Karolinę Jefmańską za najlepszy 
scenariusz.

11 grudnia w Żarowie odbył się XXII Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. 
Mały Teatr Frędzle z Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zaprezentował spektakl „O kurze, 
która chciała latać…”. Brawom nie było końca.

PEKA

Międzynarodowo 
przed świętami

Już po raz drugi Zespół 
Aperto z Wałbrzyskiego Ośrod-
ka Kultury wystąpił na Małym 
Adwencie w Hradec Kralove 
(Czechy). Koncert najpiękniej-
szych polskich kolęd i pastorałek 
wzbogacił pokaz dolnośląskich i 
góralskich strojów. Członkowie 
zespołu opowiadali o polskich 
tradycjach Bożego Narodze-
nia. - Poznaliśmy narodowe, 
czeskie tradycje, skosztowali-
śmy świątecznych wypieków, a 

najbardziej wzruszającym dla 
nas momentem było wspólne 
zaśpiewanie wraz z czeskim ze-
społem regionalnym kolędy "A 
wczora z wieczora", w dwóch 
językach: po czesku i po polsku - 
mówi Paulina Wójcik, instruktor 
WOK. 

Koncert odbył się w za-
bytkowej, 200-letniej drewnia-
nej szopie, która nadała cało-
ści niepowtarzalną atmosferę. 
Aperto gościło w Czechach na 

zaproszenie ośrodka kultury 
Adalbertinum, w ramach pro-
jektu współfinansowanego przez 
Międzynarodowy Fundusz Wy-
szehradzki, którego partnerem 
jest WOK. Dzięki współpracy 
obu instytucji w Wałbrzychu na 
Jarmarku Świątecznym wystąpił 
także czeski chór Kantilena.

Źródło: WOK
FOT. WAŁBRZYSKI 
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Wódka, trawka i 
amfa z małolatami
Prokurator Rejonowy w Kłodzku skierował akt oskarżenia przeciwko dwóm 
mieszkańcom powiatu kłodzkiego: 20-letnimu Klaudiuszowi K. i  28-letnie-
mu Sebastianowi R., oskarżając ich o rozpijanie trzech małoletnich dziew-
cząt  oraz udzielani im narkotyków  w postaci marihuany i amfetaminy. 

Do zdarzenia doszło we 
wrześniu 2014r., kiedy to trzy 
małoletnie dziewczyny (w 
wieku 16, 14 i 13 lat), będące 
wychowankami Młodzieżo-
wego Ośrodka Socjoterapii w 
Kłodzku uciekły z placówki. 
Znalazły wtedy schronienie u 
oskarżonego Sebastiana R. w 
wynajmowanym przez niego 
mieszkaniu w Krosnowicach, 
gdzie z własnej woli przeby-
wały przez trzy dni. W tym 
czasie dziewczęta były wielo-
krotnie częstowane przez Se-
bastiana R. i jego kolegę Klau-
diusza K. wódką. Mężczyźni 
podawali też małoletnim am-
fetaminę oraz marihuanę.

W dniu 8 września 2014r. 
doszło do sprzeczki pomiędzy 
dziewczynami i jedna  z nich 

opuściła mieszkanie. Kiedy sa-
motnie szła drogą wzbudziła 
zainteresowanie funkcjonariu-
szy Policji i została przez nich 
wylegitymowana. Policjanci 
jeszcze tego samego dnia udali 
się do mieszkania Sebastiana 
R. gdzie przebywały pozosta-
łe dwie pokrzywdzone. Obaj 
mężczyźni zostali zatrzymani. 
Prokurator zastosował wobec 
nich środki zapobiegawcze w 
postaci  poręczenia majątko-
wego i dozoru policji.

Przeprowadzone badania 
próbek krwi pobranej od po-
krzywdzonych, wykazały w 
dwóch z nich obecność amfe-
taminy.

Za rozpijanie osób mało-
letnich (czyli takich, które nie 
ukończyły 18 lat) grozi kara 

do 2 lat pozbawienia wolności. 
Udzielanie małoletnim narko-
tyków (w tym także częstowa-
nie nimi) zagrożone jest karą 
nawet do 8 lat pozbawienia 
wolności.

Sprawa będzie rozpoznana 
przez Sąd Rejonowy w Kłodz-
ku.

Źródło: Prokuratura Okrę-
gowa w Świdnicy
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Zrosty najczęstszą przyczyną niepowodzeń terapeutycznych
Nasze ciało codziennie 

poddawane jest wielorakim 
obciążeniom takim jak cią-
głe, niewielkie opadanie gra-
witacyjne mięśni.

Najskuteczniejszym spo-
sobem walki z tym obcią-
żeniem jest ruch. Przeróżne 
kontuzje utrudniają nam 
jednak równomierne rozcho-
dzenie się sił. W ten sposób 
dochodzi do większego ob-
ciążenia niektórych partii 
organizmu i braku stymulacji 
w innych. Miejsca zbyt moc-
no naprężone zdolne są do 
nabudowania tkanki w celu 
ochrony własnej. Tkanka 
taka po pewnym czasie ulega 
stwardnieniu i przejmuje rolę 
mocowania zamiast zdrowe-
go mięśnia, który naturalnie 
powinien być elastyczny i 
silny. Stwardnienia tkankowe     
formułują tkankę zrostową.

Tkanki zrostowe po pew-
nym czasie komponują coś 
w rodzaju rdzenia lub sieci 
tkanek zdolnych łączyć się 
ze sobą i symulować pracę 
zdrowego mięśnia.

Mięśnie objęte nawet 
niewielkimi zwyrodnieniami 
w postaci zrostów blokują 
pracę okalających je mię-
śni, kości, stawów i kręgów 
kręgosłupa doprowadzając 

do stopniowego pogłębiania 
wady lub u dzieci do niewła-
ściwego rozwoju.

Sieć zrostów może przy-
bierać różnorakie formy od 
łagodnych, niewielkich sku-
pisk do trwałych sieci zro-
stów unieruchamiających 
organy wewnętrzne.

Najcięższe przypadki 
doprowadzają do zrośnięcia  
organów między sobą lub 
przyrośnięcia do ścian kości.

Istnieje dodatkowa grupa 
problemów funkcjonalnych o 
podłożu tkankowym wyni-
kających z przebytych ope-
racji. Zbliznowacenia poope-
racyjne przecinają włókna 
mięśniowe osłabiając część  
okolicznych mięśni.

 Blizny mogą poważnie 
uszkodzić działanie niektó-
rych narządów doprowadza-
jąc przykładowo do endome-
triozy oraz ograniczyć pracę 
kończyn zarówno górnych 
jak dolnych, składających się 
w całości na narząd ruchu, 
zwłaszcza kolan i kostek.

Nawet niewielkie blizny 
i zszycia po dawnych kontu-
zjach po wielu latach mogą 
odezwać się ”samoistnie” do-
prowadzając do zmian okolic 
stawów lub kręgów kręgosłu-
pa.

Zabiegi usuwające tkan-
kę zrostową wykonywane są 
w naszym gabinecie od kilku 
lat.

Wynikiem takiego dzia-
łania doprowadziliśmy do 
zwiększenia skuteczności 
przez eliminację ukrytych 
przyczyn bólu, obrzęków i 
dysfunkcji.

Eliminacja ukrytych, 
niewłaściwie funkcjonują-
cych tkanek daje początek 
kompletnej terapii nadającej 
kształt naszemu ciału niosąc 
za sobą natychmiastowy, re-
alny skutek poprawy samo-
poczucia wynikający z wła-
ściwej pracy poszczególnych 
organów.

Tkanka patologiczna, zrostowa w okolicy  
kręgosłupa utrudniająca terapię.

Zdrowa tkanka w okolicy kręgosłupa.  
Po zabiegu, bez zrostu.

Małgorzata Stavrelli podczas wykonywania zabiegu.

KLINIKA TERAPEUTYCZNA STAVRELLI
MEDYCYNA REGENERACYJNA
ul. Warszawska 3; 58-100 Świdnica

tel. 502 558 125;  e-mail: stavrelli@stavrelli.com

Fundacja "Pomocna dłoń", 
którą 49-letni Ryszard pro-
wadził wraz z żoną, powstała 
aby aktywizować osoby nie-
pełnosprawne, przeciwdziałać 
ich dyskryminacji i wspierać 
finansowo w trudnych sytu-
acjach bytowo-materialnych. Z 
zamieszczonych w internecie 
informacji wynika, że organi-
zuje koncerty charytatywne, 

zbiórki pieniężne, rzeczowe i 
aukcje. Prowadzi też darmową 
rehabilitację dla swoich pod-
opiecznych z województwa 
dolnośląskiego. Organizuje w 
szkołach debaty, które uwraż-
liwiają uczniów na problemy 
niepełnosprawnych kolegów 
i koleżanek. Jako organizacja 
pożytku publicznego ma też 
prawo zabiegać u podatników o 
przekazanie 1 procenta na swo-
ją działalność statutową. 

- Na podstawie zgroma-
dzonych dowodów prokurator 

ustalił, że  w okresie od jesieni 
2010 do listopada 2013 roku 
oskarżony działając wspólnie i 
w porozumienia z żoną, przy-
właszczył pieniądze w łącznej 
kwocie ponad 245.000 zł po-
wierzonych mu przez Urząd 
Skarbowy w Wałbrzychu, a po-
chodzących z odpisu 1 procenta 
podatku dochodowego przeka-
zanego przez podatników na 
rzecz podopiecznych fundacji 
- informuje Ewa Ścierzyńska, 
rzeczniczka Prokuratury Okrę-
gowej w Świdnicy, .

Z ustaleń śledztwa wynika, 
że oskarżony sukcesywnie przy-
właszczał sobie pieniądze, które 
podatnicy do roku przekazy-
wali na rzecz 22 beneficjentów 
fundacji. W akcie oskarżenia 
prokurator stawia Ryszardowi 
K. aż 45 tego rodzaju zarzutów. 
Poszczególni podopieczni zo-
stali ograbieni z różnych kwot: 
od kilkuset do nawet kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych

Ryszard K. nie przyznał się 
do przywłaszczenia wpłat z 1 
procenta. 

-W swoich wyjaśnieniach 
podał, że nie zajmował się 
sprawami finansowymi fun-
dacji. Nie potrafił też wyjaśnić 
z jakiego powodu pieniądze 
przekazane fundacji wpływały 
na jego własny rachunek ban-
kowy - mówi prokurator Ewa 
Ścierzyńska. - W zakresie do-
tyczącym żony oskarżonego 
postępowanie zostało umorzo-
ne z powodu jej śmierci.

Wiceprezesowi boguszow-
skiej "Pomocnej dłoni" grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wol-

ności.
Na facebookowym profilu 

fundacji wciąż można oglądać 
wpisy zachęcające podatni-
ków do wpłacania pieniędzy 
na rzecz jej chorych i niepeł-
nosprawnych podopiecznych. 
"Życie jest krótkie każdy to 
wie/ Chciejmy je przeżyć jak 
najlepiej/ Nie kosztem innych 
bogacić się/ Nie bądźmy nigdy 
pasożytami/ Umiejmy dawać 
nie tylko brać" - apeluje "Po-
mocna dłoń" do serc internau-
tów. 

Według Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu, wiceprezes fundacji z Boguszowa Gorców przywłaszczył sobie wraz z żoną ponad 245 tysięcy złotych, 
które podatnicy przekazali mu w ramach 1 procenta na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci. Akt oskarżenia w tej bulwersującej sprawie w grudniu 
trafił do wałbrzyskiego sądu.

Lepka łapka zamiast pomocnej dłoni
Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Wałbrzych pełen 
aniołów
1262 anioły wpłynęły do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na ogólnopolski 
konkurs plastyczny „Anioły – muśnięcie skrzydeł”. 

W tym roku prace zaskoczyły jury niezwykłymi pomysłami, technikami i interpretacją tematu. 
Wyboru zwycięzców dokonało jury, w skład którego weszli Kamila Nadolska – instruktor WOK, 
Krzysztof Jędrzejec – malarz, rysownik, grafik, architekt wnętrz, plastyk miejski, oraz Jan Walko-
wiak - ceramik, mistrz malowania na szkle, absolwent Akademii Rysunku w Poznaniu. Wręczenie 
nagród nastapiło 22 grudnia podczas koncertu kolęd na wałbrzyskim Rynku.

Prace wykonane na płaszczyźnie 
Kategoria wiekowa 5-8 lat
I miejsce: Irena Bojarczuk, 8 lat, Młodzieżowy Dom Kultury, Krasnystaw, opiekun Joanna Kawęcka
II miejsce: Pola Grzybek, 6 lat, Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne, Wrocław, op. Agnieszka 
Skowerska - Zamorska
III miejsce: Lena Wojtyna, 6 lat, Młodzieżowy Dom Kultury, Lubin, op. Anna Pechytiak
III miejsce: Ola Mróz, 8 lat, Świetlice Osiedlowe Kowale, Wrocław, op. Agnieszka Skowerska - 
Zamorska
wyróżnienie: Oliwia Marszałek, 8 lat, Młodzieżowy Dom Kultury, Gorlice, op. Grzegorz Karpiński 

Kategoria wiekowa 9-13 lat
I miejsce: Marika Piasecka, 9 lat, Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”, Szczecin, opiekun 
Małgorzata Wrzosińska 
II miejsce: Julia Rawecka, 9 lat, Pracownia „Kolor” Centrum Zajęć Pozaszkolnych, Łódź, op. Renata 
Ćwiek 
III miejsce: Kuba Jagieło, 9 lat, Pracownia Plastyczna „Kameleon” przy Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Rybniku, op. Danuta Sarna
wyróżnienie: Martyna Wojtowicz, 10 lat, Dom Kultury Wrzawy, Gorzyce, op. Małgorzata Jonaszek 
wyróżnienie: Anna Banytiuk, 12 lat, Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka”, Zakopane, 
op. Viktoria Czernyakowa

Kategoria wiekowa 14-18 lat
I miejsce: Dawid Kubicki, 14 lat, Gimnazjum nr 1, Konstantynów Łódzki, opiekun Wiesław Przy-
było-Cieślik
II miejsce: Natalia Kowaczyńska, 15 lat, Studio Plastyczne „Indygo”, Łódź, op. Dorota Szczęśniak 
III miejsce: Jan Pacyga, 14 lat, Oświatowe Centrum Kultury, Nowy Targ, op. Maria Mrożek 

Kategoria wiekowa dorośli
wyróżnienie: Daniela Żmuda, Pracownia Malarska, Polkowice, opiekun Agata Baran 
wyróżnienie: Marzena Zdun, Wałbrzych
wyróznienie: Leokadia Gerot, Wałbrzych

Kategoria szkoły i placówki specjalne
I miejsce: Angelika Wysocka, 20 lat, Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Zespole Szkół Zawo-
dowych Specjalnych nr 6, Katowice, opiekun Sylwia Lich-Pogoda
II miejsce: Karol Delijewski, 17 lat, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy-Wałbrzych, op. Dorota 
Smoczyńska 
III miejsce: Emilia Banachowicz, 36 lat, Klub Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Marzenia” 
Pracownia „Kolor” Centrum Zajęć Pozaszkolnych, Łódź, op. Bogumiła Mokwińska 

wyróżnienie: Dominik Gworys, 18 lat, Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Zespole Szkół Za-
wodowych Specjalnych nr 6, Katowice, op. Sylwia Lich-Pogoda

od 02.01.2015 
do 08.01.2015

Maraton filmowy | Uprowa-
dzona | 9 stycznia 2015 | Go-
dzina 22:30
Cinema3D zaprasza na emo-
cjonujący, trzymający w napię-
ciu, pełen zwrotów akcji ma-
raton z filmem Uprowadzona. 
Dziewiątego stycznia o godzi-
nie 22:30 zapraszamy na kino 
akcji w najlepszym wydaniu – 
Uprowadzona, Uprowadzona 2 
oraz premierowo Uprowadzo-
na 3. Bilety w cenie 25 zł za 
osobę. Więcej szczegółów w 
kasach kina oraz na www.cine-
ma3d.pl. Cienma3D zaprasza.
PREMIERY:
Paddington
Francja/Wlk. Brytania, od 7 lat; 
komedia/familijny/ 95 min
Miś o imieniu Paddington 
mieszka w Peru wraz ze swo-
ją ciocią. Pewnego dnia ich 
wspólny dom zostaje zniszczo-
ny, a niedźwiadek wyjeżdża do 
Anglii, aby tam szukać szczę-
ścia. Po przybyciu do Londy-
nu, okazuje się, że nie jest to 
miejsce przyjazne dla bezdom-
nych, pluszowych misiów. Pad-
dington postanawia odszukać 
dawnego znajomego ciotki, 
który mieszka w Londynie. Na 
swojej drodze spotyka jednak, 
Brownów, którzy oferują mu 
tymczasowy pobyt w swoim 
domu. Nie są oni świadomi 
jakie niebezpieczeństwa i przy-
gody ściągnie na nich mały, 
pluszowy niedźwiadek.
9:15; 11:30; 13:45; 16:00; 
18:15
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Whiplash
USA, od 15 lat; dramat/ 105 
min
Andrew (Miles Teller) jest uta-
lentowanym młodym perku-
sistą, uczniem konserwatorium 
muzycznego na Manhattanie. 
Chłopak marzy o wielkiej karie-
rze. Aby zrealizować plany, po-
stanawia dołączyć do szkolnej 
orkiestry jazzowej prowadzo-
nej przez okrutnego nauczy-
ciela Terence’a Fletchera (J.K. 
Simmons), który często wy-
ładowuje swoje frustracje na 
uczniach. Pod kierunkiem bez-
względnego Fletchera, Andrew 
zaczyna dążyć do doskonało-
ści za wszelką cenę - nawet 
własnego człowieczeństwa.
15:30; 19:30; 21:45
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Son of a Gun 
Australia, od 15 lat; akcja/kry-
minał/thriller/ 110 min
Dziewiętnastoletni JR trafia do 
więzienia, gdzie zostaje prote-
gowanym najbardziej znanego 
przestępcy w Australii, Brenda-
na Lyncha.
20:00; 22:15
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 

Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Hobbit: Bitwa pięciu armii 
2D/3D
Nowa Zelandia, od 12 lat; fan-
tasy/ 144 min
Trzecia część opowieści o nie-
bezpiecznej wyprawie podjętej 
przez krasnoludy, które wyru-
szają wykraść strzeżone przez 
smoka złoto. Nadszedł czas, 
aby Bilbo Baggins wywiązał 
się ze swej części umowy, 
którą zawarł z towarzyszami 
podróży.
3D DUBBING – 14:45 
3D NAPISY – 17:45; 20:45
2D DUBBING -11:30
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Annie 
USA, b.o.; komedia/musical/ 
118 min
Bohaterką filmu jest Annie, któ-
ra zostaje wybrana, aby spę-
dzić trochę czasu w rezydencji 
bogacza Benjamina Stacksa. 
Benjamin, który do tej pory 
był oschłym i zimnym czło-
wiekiem, przy dziewczynce się 
zmienia. Postanawia pomóc 
Annie w odnalezieniu zaginio-
nej rodziny.
9:15; 15:00
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Królowa śniegu 2 2D/3D
Rosja, b.o.; animowany/ 80 min
Po pokonaniu złej Królowej 
Śniegu gadatliwy troll Orm 
powraca w rodzinne strony. 
Spodziewa się, że bez trudu 
zdobędzie rękę księżniczki 
trolli i zacznie wygodne życie 
bohatera. Jednak zamiast tego 
czekają go nowe wyzwania. W 
Krainie Lodu odradza się zło. 
To odbicie Orma w magicznym 
zwierciadle, które przejmuje 
władzę nad zastępami lodowej 
armii. Złoczyńca, obwołując 
się Królem Śniegu, zamierza 
sprowadzić na świat wieczną 
zimę. Na szczęście Ormowi z 
pomocą przyjdą wypróbowani 
przyjaciele – Gerda, Kai, zbun-
towana piratka i niezawodna 
łasiczka Zuzia. Razem prze-
żyją mnóstwo przygód, kolejny 
raz ratując Krainę Lodu przed 
wielkim niebezpieczeństwem.
2D – 11:45
3D - 9:15; 13:15 
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Noc w muzeum: Tajemnica 
grobowca 
USA/Wlk. Brytania, od 7 lat; 
komedia/familijny/fantasy/ 100 
min
Film fantastyczno-przygodowy 
w polskiej wersji językowej, 
kontynuacja przebojowej serii, 
której dwie poprzednie części 

obejrzało w polskich kinach 
prawie milion widzów. Ben Stil-
ler ponownie w roli Larry’ego 
Daleya, strażnika w muzeum, 
w którym nocą ożywają zgro-
madzone w nim niezwykłe 
eksponaty. Tym razem Larry 
wyrusza wraz z synem do Lon-
dynu, by w Muzeum Brytyjskim 
przeżyć największą przygodę 
swego życia.
9:15; 11:00; 17:45
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Pani z przedszkola 
Polska, od 15 lat; melodramat/ 
90 min
„Pani z przedszkola” to obraz 
rodziny, której życie z dnia 
na dzień staje na głowie, gdy 
wkracza w nie przedszkolanka 
syna, piękna i tajemnicza Ka-
rolina (Karolina Gruszka). To 
za jej sprawą rodzice chłopca 
– zapalony konstruktor lataw-
ców (Adam Woronowicz) i jego 
melancholijna małżonka (Aga-
ta Kulesza) odkryją, czym jest 
prawdziwa miłość i zrozumieją, 
że przez wszystkie lata mał-
żeństwa tak naprawdę niewiele 
o sobie wiedzieli. 
13:30; 17:30; 20:30
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
VOUCHERY
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom firm, instytucji i osób 
prywatnych, kino CINEMA 
3D w Świdnicy przygotowało 
atrakcyjną ofertę voucherów – 
biletów otwartych z długim ter-
minem ważności, obowiązują-
cych we wszystkie dni tygodnia 
na dowolny seans z repertuaru 
kina, w wersji 2D lub 3D.
Voucher to idealny pomysł na:
* prezenty dla bliskich osób, 
gwarantujący wspólnie spę-
dzony czas z filmem za roz-
sądną 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 te-
lefonu 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
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Stypendia wręczone
19 grudnia w Centrum 

Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
odbyła się doroczna uroczy-
stość wręczenia stypendiów 
naukowych Prezydenta Mia-
sta Wałbrzycha dla najlep-
szych, wałbrzyskich uczniów. 
W imieniu Prezydenta Ro-
mana Szełemeja wyróżnienia 
wręczał Zastępca Prezydenta 
Miasta Pan Zygmunt Nowa-
czyk.  Stypendyści oraz wszy-
scy zgromadzeni goście mieli 
także okazję wysłuchać wy-
stępu artystycznego uczenni-
cy I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Wałbrzychu - Anny 
Rudewicz. SK

FOT. CENTRUM 
NAUKI I SZTUKI STARA 

KOPALNIA

W Wałbrzychu jak w Betlejem
6 stycznia o godz. 12 spod kościoła Aniołów Stróżów przy ul. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu wyruszy Orszak Trzech Króli. Organizatorzy zapraszają 
wałbrzyszan, by wcześniej przygotowali sobie strój z epoki, a w świeto Objawienia Pańskiego przyłączyli się do zabawy i wspólnego koledowania.

To już trzeci Orszak 
Trzech Króli w Wałbrzychu. 
Barwny korowód, który prze-
maszeruje przez miasto, na-
wiazuje do wydarzeń sprzed 
dwóch tysięcy lat, kiedy na 
wieść o narodzinach syna 
Bożego trzech mędrców ze 
Wschodu podążało za gwiaz-
dą do stajenki w Betlejem, 
aby złożyć pokłon Świętej 
Rodzinie i maleńkiemu Je-
zusowi. Orszak przygotowują 
organizacje, stowarzyszenia i 
grupy katolickie oraz  orga-
nizacje pozarządowe. Chcie-
liby, aby te wspaniałe, uliczne 
jasełka były czasem radości i 
zabawy. Zachęcają rodziców, 
aby razem z dziećmi przyszli 
na wspólne, uliczne kolędo-
wanie. Będą szczęśliwi, jeśli 
wałbrzyszanie zechcą prze-
brać się w historyczne stroje 
i razem z nimi podążać za 
jadącymi konno królami. To 
- jak mówią - nie tylko staro-
polski zwyczaj ale też święto 
naszych rodzin. W ten spo-
sób promują wartości rodzin-
ne; pokazują, że w życiu waż-
na jest miłość i przywiązanie 
do tradycji. - Zachwyćmy się 
szopkami bożonarodzenio-
wymi zbudowanymi przez 
nasze dzieci i inscenizacją 
muzyczno-taneczną przygo-

towaną przez gimnazjalistów. 
Spotkajmy też Heroda i He-
rodiadę w otoczeniu swoich 
żołnierzy - zapraszają orga-
nizatorzy Orszaku Trzech 
Króli. Zakończenie zabawy 
nastąpi na Placu Teatralnym, 
gdzie  zostaną wręczone na-
grody twórcom szopek w 

dwóch kategoriach : szkoły 
podstawowej i gimnazjalnej. 
Odbędzie się też krótka pre-
zentacja kolęd w wykonaniu 
dzieci.

Piotr Kanikowski
FOT. MATERIAŁY OR-

GANIZATORÓW


