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Tiry wyjadą z miast
Konkretyzują się plany dotyczące modernizacji krajowej „ósemki” i budowy obwodnic m.in. dla Wałbrzycha i Świdnicy. 

Jak informuje Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego plano-
wana, gruntowna moder-
nizacja krajowej "Ósemki" 
będzie kosztować ponad 
1,5 mld zł. Te środki zo-
staną zabezpieczone w bu-
dżecie Państwa i przezna-
czone Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Auto-
strad - zarządzającej trasa-
mi krajowymi. Na drodze 
krajowej nr 8 na południe 
od Wrocławia wprowa-
dzonych zostanie szereg 
rozwiązań mających za-
sadniczy cel -zwiększenie 
bezpieczeństwa kierowców 
podróżujących trasą nr 8 
oraz zwiększenie jej prze-
pustowości.

- Chcemy, aby droga 
krajowa nr 8 odpowiada-
ła oczekiwaniom miesz-
kańców Dolnego Śląska, 
aby pozwalała swobodnie 
poruszać się na całym jej 

odcinku i aby była to tra-
sa bezpieczna - zapewnia 
Zbigniew Rynasiewicz, 
sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury i 
Rozwoju oraz pełnomoc-
nik rządu ds. zarządzania 
infrastrukturą drogową. 
- Zależy nam na wprowa-
dzeniu rozwiązań, które 
wszyscy docenią i chcemy, 
aby stało się to jak najszyb-
ciej. Ważne są konkretne 
działania zmierzające do 
przebudowy tej ważnej 
drogi i takie rozwiązanie 
przedstawiamy – obiecał 
po spotkaniu z marszał-
kiem Dolnego Śląska Ce-
zarym Przybylskim.

Na odcinku z Wrocła-
wia do Łagiewnik powsta-
nie droga z dwoma pasami 
ruchu w każdym kierunku, 
a dalej w stronę Kłodzka 
zmodernizowane odcin-
ki z dodatkowymi pasami 
służącymi do bezpiecznego 

wyprzedzania. To popular-
ne i sprawdzone m.in. w 
Skandynawii bezpieczne 
rozwiązanie nosi nazwę 
"2+1". Projektowanie całej, 
zmodernizowanej trasy po-
trwa ok. 3 lat.

 - Kilka tysięcy wnio-
sków przesłanych do Mi-
nisterstwa Infrastruktury 
i Rozwoju dotyczących 
poprawy bezpieczeństwa 
na drodze krajowej nr 8, 
złożonych przez mieszkań-
ców naszego wojewódz-
twa w ramach konsultacji 
społecznych pokazuje ol-
brzymie zaangażowanie 
Dolnoślązaków w rozwój 
bezpiecznej infrastruktury 
drogowej - podkreśla mar-
szałek Cezary Przybylski - 
Zależy nam wszystkim na 
bezpieczeństwie podróżo-
wania i wierzę, że przedsta-
wione przez pana ministra 
propozycje modernizacji 
krajowej „ósemki”, przekła-

dające się na zwiększenie 
bezpieczeństwa będą przez 
mieszkańców naszego re-
gionu przyjęte z zadowo-
leniem.

Za najlepiej przygoto-
wany do realizacji obwod-

nicy uchodzi Wałbrzych, 
gdzie prace nad dokumen-
tacją drogi są najbardziej 
zaawansowane. W następ-
nej kolejności powinna 
ruszyć budowa południo-
wo-zachodniej obwodnicy 

Świdnicy. Obie wspomnia-
ne inwestycje mają poprze-
dzić modernizację drogi 
S8. 

UMWD/ Piotr Kani-
kowski
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Fruńcie pod 
górę

W elementach wojskowego drylu, które zastosowała pew-
na dolnośląska podstawówka opracowując „Procedurę 
wchodzenia do klas”, odbija się bezradność kadry pedago-
gicznej.  Myślę, że stąd naprawdę już tylko krok do zakle-
jania uczniom ust taśmą klejącą.

Intuicyjnie czuję bowiem, że po jakimś czasie w tak zor-
ganizowanej szkole przestaje być możliwa rozmowa na-
uczyciela z uczniem, gdyż możliwe staje się wyłącznie 
przesłuchanie. Zanika naturalna dziecięca spontanicz-
ność i indywidualizm, bo nie są tak cenione jak kame-
leonia zręczność do podporządkowania się absurdalnym 
procedurom. W relacji z dorosłymi zaczyna dominować 
nie wzajemny szacunek ale argument siły. Miejsce auto-
rytetów zajmują wyrachowanie oraz strach przed represją.
W takiej szkole proces wychowawczy sprowadza się do re-
alizacji treserskich ambicji pedagogów. Uczeń ma w niej 
niewiele więcej godności niż wojskowy rekrut, któremu 
byle kapral może kazać szorować klozet szczoteczką do 
zębów lub paść twarzą w błoto. Dziecko nie wie, dlacze-
go ma być posłuszne. Jak cyrkowe zwierzę rozumie tylko, 
że jeśli chce się przypodobać tym, którym dano nad nim 
władzę, to musi wykonywać ich polecenia. I czasami ko-
nieczny jest skok przez parzącą obręcz własnego upoko-
rzenia, bo inaczej spotka je kara.
Orwell w praktyce? Tak. Represyjny system produkuje 
represyjne jednostki, które zamiast budować normalne re-
lacje z otoczeniem będą w sprzyjających sytuacjach stoso-
wać przemoc i ograniczać sferę wolności innych ludzi. To 
w mobbingującej uczniów szkole bije źródło mobbingu, z 
którym jako dorośli stykamy się w zakładach pracy. Jeśli 
chcemy lepszego świata, musimy żądać lepszej szkoły.
Dyscyplina w każdej szkole będzie problemem. Ale w 
szkole, w której klasa liczy maksymalnie piętnaście osób 
będzie to mniejszy problem niż w takiej, która w jednej 
sali lekcyjnej na 45 minut zamyka trzydzieścioro uczniów 
i przerażonego tresera z zapasem taśmy klejącej. Od  lat 
dziewięćdziesiątych zlikwidowano w Polsce setki szkół, 
wmawiając społeczeństwu że jest ich za dużo w porów-
naniu z tzw. uwarunkowaniami demograficznymi. Moim 
zdaniem to ślepa uliczka. Szkół jest za mało. Powinny być 
w miarę możliwości niewielkie, z rozsądnie budowanymi 
klasami, umożliwiającymi nauczycielowi niesiłowe opa-
nowanie buzujących w dzieciakach temperamentów. To, 
oczywiście, musi kosztować. Ale proszę wskazać dziedzi-
nę, w którą opłaca się bardziej inwestować niż w edukację. 
Pippi Långstrump – bohaterce książek Astrid Lindgren – 
zachciało się kiedyś pofruwać. „W dół z pewnością można 
by się nauczyć fruwać. Gorzej jest chyba fruwać pod górę” 
- pomyślała stojąc na skraju urwiska. Skok przekonał ją, 
że fruwanie w dół faktycznie jest łatwiejsze. Ale nie znie-
chęcił do wysiłków, by pofrunąć pod górę. Likwidując 
małe szkoły, powiększając klasy, kneblując uczniów taś-
mą klejącą i urządzając im wojskową musztrę na koniec 
przerwy my, dorośli, dajemy się znosić grawitacji. Bo to 
łatwiejsze niż fruwanie pod górę. A chciałbym, żebyśmy 
biorąc lekcję od Pippi – małej dziewczynki - postarali się 
realizować marzenie o lepszej edukacji, nawet jeśli na po-
zór wydaje się zupełnie nie do spełnienia.

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

Wałbrzyski sposób na raka
Wałbrzych chce w tym roku zaszczepić 411 dwunastolatek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkie-
go HPV, by uchronić je przed zachorowaniem na raka szyjki macicy.  Program przewiduje też przepro-
wadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.

To cześć obliczonego na 
5 lat programu zdrowotnego. 
Zakłada on, że w latach 2014-
2018 szczepieniu ochronnemu 
przeciwko rakowi szyjki ma-
cicy zostanie poddanych 2076 
dziewcząt urodzonych w latach 
2002-2006. Szczepienia są do-
browolne i uwarunkowane od 
indywidualnej zgody rodziców. 

Jednocześnie zaplanowa-
no udział uczniów i rodziców 
w zajęciach z zakresu eduka-
cji zdrowotnej organizowa-
nych w wałbrzyskich szkołach. 
Zarówno dla chłopców, jak i 

dziewczynek prowadzone będą 
prelekcje i pogadanki na temat 
inicjacji seksualnej, ryzykow-
nych kontaktów seksualnych i 
higieny intymnej. 

W tym roku realizacja 
programu ma kosztować Wał-
brzych 189 tys. zł (to suma 
zapisana w budżecie miasta – 
dokładny koszt będzie znany 
po rozwiązaniu konkursu na 
realizację tego zadania).

Wywołujący raka szyj-
ki macicy wirus HPV należy 
do najczęściej przenoszonych 
drogą płciową.  Czynnikami 

zwiększającymi ryzyko zakaże-
nia są ryzykowne zachowania 
seksualne w tym: wczesne roz-
poczęcie współżycia seksualne-
go, duża liczba partnerów, niski 
poziom higieny intymnej. 

Z powodu raka szyjki ma-
cicy co dwie minuty na świecie 
umiera jedna kobieta. W Polsce 
każdego dnia o chorobie do-
wiaduje się 10 Polek. Połowa 
z nich umiera. Pod względem 
zachorowalności i umieralno-
ści z powodu tego nowotworu 
Polska zajmuje czołowe miej-
sce wśród krajów Unii Eu-

ropejskiej. Najskuteczniejszą 
formą profilaktyki raka szyjki 
macicy jest połączenie regular-
nie wykonywanych badań cy-
tologicznych oraz szczepienia. 
Prowadzone od kilku lat bada-
nia wskazują na ograniczenie 
liczby zakażeń wirusem HPV, 
obserwowane po zastosowaniu 
szczepionki. Ale efekty prowa-
dzonego obecnie w Wałbrzy-
chu programu będzie można 
ocenić najwcześniej dopiero za 
kilkanaście lat. 

Piotr Kanikowski

Stara Kopalnia uczy tolerancji

Różnorodność jest fajna. To przesłanie Kolorowych Dzieci, projektu założonego przez Katarzynę 
Wujczyk, mamę Sami z Surinamu, obawiającą się że przez ciemniejszy kolor skóry jej córka może 
doznać odrzucenia. Kolorowe Dzieci spotykają się w różnych miejscach w Polsce, ucząc empatii i 
tolerancji. Do Wałbrzycha przyjadą na zaproszenie Fundacji Emu, aby na kolorowo powitać wiosnę. 

21 marca o godz. 14 w Sta-
rej Kopalni odbędzie się spo-
tkanie rodzinne pod hasłem 
„Kolorowe Dzieci – witają 
wiosnę w bańkowym koloro-
wym klimacie”. To inicjatywa 
wałbrzyskiej Fundacji Emu  
im. Elżbiety Marii Urbańskiej 
- szalonych i wesołych ludzi, 
którzy zajmując się dziećmi 
próbują uczynić świat lepszym 

niż jest. Kilka tygodni temu 
wystosowali zaproszenie do 
wszystkich, którym tego dnia 
Wałbrzych będzie po drodze. 
Przygotowali szereg atrakcji: 
animacje, warsztaty, występy 
specjalnych gości.  

Spotkanie w Starej Ko-
palni tak jak inicjatywa kolo-
rowych Dzieci ma służyć bu-
dowaniu wspólnych relacji w 

wielokulturowym społeczeń-
stwie oraz pokazaniu, że każdy 
z nas jest inny, a różnorodność 
jest fajna. Ten projekt to na-
uka tolerancji i empatii wśród 
dzieci, bo każdy człowiek jest 
wyjątkowy.

Spotkanie jest bezpłatne. 
Uczestnicy są jednak proszeni 
o przyniesienie jakiś smako-
łyków np. domowego ciasta 

i napojów. To taka tradycja 
Kolorowych Dzieci. Trzeba 
też wcześniej wypełnić formu-
larz dostępny na internetowej 
stronie fundacji Emu. Organi-
zatorzy wyjaśniają, że pozwoli 
im to dopasować niespodzian-
ki do wieku uczestników. 

Piotr Kanikowski
FOT. STARA KOPALNIA
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KOLOR, RADOŚĆ I ELEGANCJA 
to, główne hasła wiosenno-letniej kolekcji PAWO na rok 2015.

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

Nifco gotowe przed czasem 
20 marca 2015r. firma Nifco organizuje uroczyste otwarcie nowej fabryki przy ul. Przemysłowej 41 w Świdnicy. 

Swoją obecność zapo-
wiedzieli m.in. wiceminister 
gospodarki Ilona Antoniszyn- 
Klik, prezes Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Barbara Kaśnikowska oraz 
prezydent Świdnicy Beata 
Moskala-Słaniewska. 

W trakcie ceremonii 
otwarcia goście obejrzą fabry-
kę, produkty firmy oraz będą 
mogli zobaczyć samochody, w 
których znajdują się produko-
wane przez firmę części.

Rozbudowa istniejące-
go zakładu rozpoczęła się 23 
kwietnia 2014r. Cała inwe-
stycja pochłonęła około 60 
mln złotych. Poza nową halą 
produkcyjną i przestrzenią 
biurową powstały nowoczesne 
linie technologiczne do pro-
dukcji części dla Volkswagena 
i Porsche. Nowa hala wraz z 
przestrzenią biurową, socjalną 
i magazynami to około 12000 
m². Zakończenie inwestycji 
początkowo planowano na 
grudzień 2016r. jednak roz-
budowę udało się zakończyć 

wcześniej. 
Dynamiczny rozwój firmy 

jest związany również z nowy-
mi miejscami pracy. Obecnie 
w firmie pracuje prawie 400 
osób, podczas gdy rok temu 
było ich 150.

Część z pracowników roz-
poczęła współpracę po zakoń-
czeniu stażu z programu „50 
plus” oraz programów stażo-
wych dla młodych osób.

Firma Nifco wywodzi się z 
Japonii i należy do czołowego 
światowego lidera w produkcji 
elementów plastikowych dla 
przemysłu Automotive. Firma 
posiada swoje placówki łącznie 
w 14 krajach w Europie, Azji 
i Stanach Zjednoczonych. W 
Europie Nifco zlokalizowane 
jest w Niemczech, Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii i Polsce, 
gdzie funkcjonuje od 2006 
roku. Do produkowanych 
przez firmę części można za-
liczyć m.in. ruchome krat-
ki wentylacyjne, zamykane 
schowki samochodowe.

Źródło: NIFCO

REKLAM
A
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Wybitne osiągnięcia w 
leczeniu chorób kręgosłu-
pa. Trafność diagnostyczna 
i prognostyczna. Entuzjazm. 
Pewność siebie. Empatia. 
Wrażliwość na cierpienie. 
Autentyczne relacje z chory-
mi. Doskonały zmysł obser-
wacji, wyciągania i formuło-
wania wniosków.

To co wydaje się najbar-
dziej znamienne u Jerzego 
Raka, to podejście do pa-
cjenta i jego choroby. Jerzy 
doszedł do wniosku, że jeżeli 
zaszedł proces , powiedzmy 
niekorzystny, to należy go 
odwrócić. Myśli o tym, jak 
można naprawdę pomóc da-
nemu pacjentowi, czyli jak 
go wyleczyć z dolegliwości, 
tak, aby był w stanie zdrowia, 
czyli równowagi organizmu, 
aby mógł normalnie funkcjo-
nować. Jego wielkość polega 
na samodzielnym dojściu do 
tych rozwiązań. Ciekawym i 
nowatorskim wątkiem w jego 
pracy jest wzajemne powią-
zanie ciała, umysłu, pamięci 
i wyobraźni. Nasuwające się 
zbieżności ze wschodnimi 
systemami leczenia wska-
zują na fakt, jak wielką ilość 
wiedzy i informacji czerpie 
z własnego doświadczenia i 
własnej intuicji.

Jego praca badawcza 
jest uważana za fascynującą. 
Warto ją ujawnić. Mówią 
o nim, że jest bardziej do-

świadczonym terapeutą, niż 
inni o znanych nazwiskach. 
Ma fotograficzną pamięć i 
wykazuje się geniuszem w 
diagnozowaniu. Kim więc 
jest ten człowiek? Oskarża-
ny o magię, o bycie szalonym 
naukowcem, czy pewnego ro-
dzaju czarodziejem , postrze-
gany jako egocentryk. Wie o 
czymś, czego nie wie więk-
szość tych, którzy nazywają 
siebie „naukowcami”. 

Jerzy tak wypowiada się 
o pracy innych bioenergote-
rapeutów: 

To są genialni ludzie, 
którzy są bardziej metafizy-
kami niż naukowcami. Zna-
czy to, że zajmują się bardziej 
siłami nadprzyrodzonymi. 
Jest to świetna terapeutycz-
na zasłona, która fascynuje, 
olśniewa i sprawia, że ludzie 
są ślepi na błędy zawarte w 
jej podstawach. 

Mogę śmiało zacytować 
słowa Tesli : „teraźniejszość 
jest wasza, a przyszłość jest 
moja”. Próbuję wyjaśnić pra-
wa, które już istnieją. 

Jerzy swoje badania i 
projekty opiera na teorii gra-
witacji, odkrytej wcześniej 
przez znakomitego fizyka 
Nikola Teslę. Tesla stwier-
dził, że „nie ma innej energii 
w materii, niż ta, która jest 
otrzymywana z otoczenia”. 
W prowadzonej przez niego 
Księdze Pamiątkowej, istnie-

ją zapisy dotyczące jego eks-
perymentów.

Co mówi Jerzy?
Zadasz zapewne pytanie: 
- Skąd mam wiedzieć, że 

mogę zaufać Tobie? Będę CI 
mówił szczerze , a jeśli nie 
chcesz usłyszeć prawdy, to 
nie pytaj się mnie o nic.

Czujesz się bardzo zagu-
biony i zdezorientowany, co 
wybrać i jaką drogą pójść? 
Konieczność dokonywania 
wyborów wykańcza cię. Czę-
sto kręcisz się w kółko, od 
jednej opcji do drugiej. Bez 
przerwy stoisz na rozdrożu. 
Doświadczasz decyzyjnego 
paraliżu. A w końcu, gdy się 
na coś decydujesz, dopadają 
cię wątpliwości. Zadajesz so-
bie wtedy pytanie, czy to była 
najlepsza decyzja. Wątpliwo-
ści sprawiają, że trudniej być 
ci konsekwentnym i zdecy-
dowanym. Przez to ulegasz 
pokusom. Zbaczasz wtedy 
z wybranej drogi, gdy ktoś 
obiecuje ci coś łatwiejszego 
i przyjemniejszego. Wtedy 
wracasz do punktu wyjścia. 
Zabawa zaczyna się od nowa. 

Jak poradzić sobie w 
gąszczu możliwości? Któ-
rą drogę wybrać? Każda ma 
swoje plusy i minusy. Doko-
nywane wybory, mają wpływ 
na twoje zdrowie, ciało i 
mózg.

Wszyscy wiemy, że emo-
cje i entuzjazm są zaraźliwe.

Jerzy Rak to niezwykle barwna, charyzmatyczna i ekscentryczna postać. 
Jeszcze kilka lat temu irytował wszystkich swoim sposobem bycia, niesa-
mowitym poczuciem humoru, dużym dystansem do siebie i bezkompromi-
sowością. Chorzy potrzebują kogoś, kto im pomoże, ktoś, kto spełni ich 
oczekiwania. Jakie cechy charakteru decydują o tym, że Jerzy przyciąga do 
siebie pacjentów, jak magnez? 

Niezwykła historia legnickiego 
terapeuty, Jerzego Raka

Niemal każdy, komu zadano by to pytanie, odpowiedziałby, że sprayu do 
nosa używamy, kiedy dokucza nam katar. Jest to oczywiście zgodne z praw-
dą, choć rzecz należałoby nieco uzupełnić o kilka ogólnych uwag. A zatem 
– w jakich sytuacjach powinno się stosować spraye i krople do nosa?

Wpływ otoczenia
Dobrze jest używać odpo-

wiednich preparatów w sytu-
acjach, gdy nasze drogi oddecho-
we są narażone na przesuszenie 
i podrażnienie. Śluzówki produ-
kują substancje zapewniające na-
turalną barierę ochronną przed 
różnego rodzaju zanieczyszcze-
niami, w tym także wirusami i 
bakteriami. W przypadku zbyt 
dużego ich oddziaływania błona 
śluzowa staje się osłabiona i w 
konsekwencji podrażniona, co 
prowadzi najczęściej do kataru. 
Co więcej, klimatyzacja, dym 
papierosowy, zawilgocone po-
mieszczenia, ogrzewanie – są to 
czynniki, które także wpływają 
niekorzystnie na drogi oddecho-
we.

Nieżyt nosa

Krople do nosa przydają się 
nie tylko do tego, aby nawilżać 
błonę śluzową, lecz także do 
tego, aby udrażniać drogi odde-
chowe. Któż z nas nie zmagał 
się z katarem uniemożliwiającym 
swobodne oddychanie – nie po-
magały wówczas nawet inhalacje 
ziołowe. Prawdziwą ulgę przy-
nosił dopiero preparat zakupiony 
w aptece. To jednak rozwiązanie 
doraźne, a poza tym nie zalecane 
do zbyt długiego używania. Za-
warta w tych substancjach oksy-
metazolina działa drażniąco na 
śluzówkę i może prowadzić do 
tzw. wtórnego zapalenia błony 
śluzowej, którego pozbyć się nie 
jest łatwo. Skuteczną alternaty-
wą jest stosowanie preparatów 
na bazie izotonicznego roztworu 
wody morskiej, dobrze spraw-

dzających się także w przypadku 
kataru wywołanego zapaleniem 
zatok.

Alergia
To kolejna przykra dolegli-

wość, której najczęstszym obja-
wem jest podrażnienie śluzówki 
nosa. Wywołany nim katar sien-
ny dobrze jest łagodzić spray-
em, pamiętając przy tym, żeby 
unikać kontaktu z alergenami. 
Reakcje alergiczne są szczególnie 
dokuczliwe dla dzieci, dlatego 
warto sięgnąć po produkty prze-
znaczone specjalnie dla najmłod-
szych. Zapewniają odpowiednie 
nawilżenie i ochronę podrażnio-
nych dróg oddechowych, nieza-
leżnie od panujących warunków 
w pomieszczeniu, gdzie przeby-
wają małoletni.

Źródło: urodaizdrowie.pl 

Kiedy stosować 
spraye do nosa?



5WIADOMOŚCI
redakcja@24legnica.pl20 marca 2015

MCZ ma tomograf z kosmosu
Dzięki pieniądzom z KGHM, szpital Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie kupił dla swoich pacjentów jeden z najnowocześniejszych tomografów 
komputerowych w Polsce wraz z unikatowym oprogramowaniem. 128-warstwowy aparat Siemensa jest nie tylko znacznie szybszy i bezpieczniejszy od 
dotychczas stosowanego, ale też stwarza możliwość diagnozowania nieuchwytnych dotąd zmian chorobowych.

Super tomograf kosz-
tował 4,6 mln zł. Znaczną 
część tej sumy (4 mln zł) wy-
łożyła spółka KGHM Polska 
Miedź. Podczas uroczystego 
otwarcia nowej pracowni 
tomografii komputerowej w 
lubińskim szpitalu, prezes 
Edward Schmidt podkreślał, 
że gdyby nie hojny gest wła-
ściciela , MCZ nie mógłby 
sobie pozwolić na urządze-
nie tej klasy. A intensywnie 
eksploatowany, dziesięcio-
letni aparat do diagnostyki 
obrazowej   - swego czasu 
również bardzo nowoczesny 
- wymagał wymiany.

Nowy tomograf jest bar-
dzo bezpieczny. Pozwolił o 
połowę zmniejszyć ilość nie-
obojętnego dla organizmu, 
nefrotoksycznego kontrastu, 
który wprowadza się przed 
prześwietleniem. O 50 pro-
cent ograniczono również 
dawkę promieniowania ren-

tgenowskiego, na które jest 
wystawiony pacjent. Edward 
Schmidt zwraca uwagę, że 
dzięki minimalnej ekspozycji 
będzie można nie tylko dia-
gnozować i wspierać terapię 
konkretnych przypadków, ale 
też na szerszą skalę wykorzy-
stywać tomograf do profilak-
tyki.

Badanie jest przyjazne 
dla pacjenta, szybkie, a przy 
tym bardzo dokładne. Daje 
lekarzowi możliwość wni-
kliwej analizy stanu zdrowia 
diagnozowanej osoby. Dzięki 
wysokiej rozdzielczości, po-
kazuje na przykład naczynia 
o średnicy mniejszej niż 0,3 
mm, co w przypadku no-
wotworów pozwala wdrożyć 
właściwe leczenie onkolo-
giczne natychmiast po poja-
wieniu się guzów. Albo po-
przez porównanie wyników 
kolejnych prześwietleń, uła-
twia sprawdzenie skutecz-

ności szalenie kosztownej 
chemioterapii i w przypadku 
stwierdzenia braku postę-
pów, szybkie podjęcie decy-
zji o zmianie terapii. Wraz 
z aparatem MCZ otrzymał 
specjalne oprogramowanie 
do prześwietlania drobniut-
kich elementów uszu. Możli-
wa jest również diagnostyka 
urazów wielonarządowych, 
czyli badanie całego pa-
cjenta. Nowy tomograf to 
nieocenione narzędzie dla 
onkologów, kardiologów, la-
ryngologów czy gastrologów.

- Jeżeli pracownia ga-
stroskopowa w koronogra-
fii stwierdza raka, to tego 
samego dnia, za godzinę, 
pacjent ma u nas robio-
ną koronografię wirtualną 
i ocenę rozległości procesu 
nowotworowego. Od razu 
wiemy, jak chorego dalej 
leczyć - objaśniała   doktor 
Ewa Nienartowicz, szefowa 

Zakładu Diagnostyki Obra-
zowej MCZ w Lubinie.

- To lepiej niż w szpitalu 
w Leśnej Górze - Herbert 
Wirth, prezes KGHM, z 

zainteresowaniem słuchał o 
kosmicznych możliwościach 
128-warstwowego aparatu 
do tomografii komputerowej. 
Gratulował pracownikom 

Miedziowego Zdrowia kom-
petencji i pasji.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Dar uzdrawiania  
Filipińskiego uzdrowiciela

JOSUE ANGSANTO PALITAYAN

JOSUE PALITAYAN PRZYJMUJE: 27 MARCA KĘDZIERZYN KOŹLE, 28 MARCA OPOLE  
I BRZEG, 29 MARCA WROCŁAW, DZIERŻONIÓW I ŚWIDNICA, 18 KWIETNIA WAŁBRZYCH

TEL. 693 788 813, 784 608 847

Filipiński uzdrowiciel JOSUE PALITAYAN jest jednym z czołówki najlepszych filipińskich uzdrowicieli na świecie. Uzdrowiciel jest długolet-
nim członkiem CHRISTIAN SPIRITUAL REGENERATION MOVEMENT inc. I  STOWARZYSZENIA FILIPIŃSKICH UZDROWICIELI.

Wywodzi się ze znanej 
i szanowanej na FILIPI-
NACH rodziny uzdrowicieli 
i zielarzy. Swoje umiejętno-
ści odziedziczył po przodka-
cha niespotykane, ogromne 
umiejętności i skuteczność 
uzdrawiania sprawiły, że jest 
on znany na całym świecie.

Moc uzdrawiania prze-
kazywana jest w rodzinach 
uzdrowicieli z pokolenia na 
pokolenie i uzupełniana jest 
wieloletnią naukąw klaszto-
rach i szkołach.

F i l i p i ń s k i  u z d r 
o w i c i e l  JOSUE PALI-
TAYAN działa na cały orga-

nizm. Znajduje zaburzenia 
energetyczne różnych orga-
nów i skutecznie je eliminu-
je. Wzmacnia naturalne siły 
obronne pacjenta, udrażnia 
kanały energetyczne i je 
oczyszcza.

Uzdrowiciel jest zdolny 
poprzez intensywną kon-
centrację wytworzyć ogrom-
ną energię eteryczna wokół 
swoich rąk, którą przekazuje 
choremu.

Jego moc uzdrawiania 
pomaga w leczeniu: chorób 
nowotworowych, wadach 
serca, chorobach oczu, epi-
lepsji, nerwicach, deforma-

cji kręgosłupa, miażdżycy, 
paraliżach, kamieniach ner-
kowych i żółciowych, cho-
robach prostaty, leukemii, 
wrzodach żołądka i dwu-
nastnicy, chorobach migda-
łów i zębów, cystach, guzach 
piersi, chorobach kobiecych 
oraz wielu innych schorze-
niach.

Uzdrowiciel stosuje rów-
nież zabiegi refleksologicz-
ne, które immunologicznie 
oddziaływają na schorowane 
i wycieńczone choroba ciało.

UZDRAWIANIE FI-
LIPIŃSKIE jest pełne ta-
jemnic, tak jak sama historia 

powstania tych wysp.
DOPÓKI PACJENT 

WIERZY W ISTNIENIE 
SIŁ PONADLUDZKICH 
I JEST OTWARTY NA 
DZIAŁANIE UZDRO-
WICIELI, MOŻE ZA-
WSZE OSIĄGNĄĆ PO-
MOC!

Przyjazd uzdrowiciela 
do Polski to kolejna nadzie-
ja dla setek chorych i cier-
piących, którym medycyna 
„odmówiła” możliwości wy-
leczenia. Jego umiejętności 
oraz indywidualne podejście 
do pacjenta, stanowią gwa-
rancję powodzenia leczenia.

REKLAM
A
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SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ  

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH

 888 700 086

Kradli katalizatory
Nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności grozi dwóm miesz-
kańcom powiatu kłodzkiego 
, którzy w październiku 2014 
r. na terenie powiatu świdnic-
kiego dokonali kradzieży kata-
lizatorów z samochodów m-ki 
Mercedes Sprinter. Straty na 
szkodę właścicieli pojazdów 
wyniosły ponad 40 tys. zło-
tych. 

Pobił za dług
Wałbrzyscy policjanci zatrzy-
mali 34-letniego mężczyznę. 
Podejrzewają go o wymusze-
nie zwrotu długu w wysokości 
1 tysiąca złotych. Jak ustalili 
funkcjonariusze sprawca pobił 
pokrzywdzonego, powodując 

urazy głowy i ręki,a następnie 
zabrał mu pieniądze. Ponadto 
zatrzymanemu udowodniono 
mu kradzież portfela z doku-
mentami. Grozi mu teraz kara 
do 5 lat więzienia. 

Handlował powietrzem
23-latek ze Świebodzic na jed-
nym z portali aukcyjnych ofe-
rował do sprzedaży i Phonea 
5C, który nie istniał. Okazało 
się, że wcześniej w podob-
ny sposób oszukał 21 osób 
na ponad 50 tysięcy złotych. 
Mężczyzna został zatrzyma-
ny przez świebodzickich po-
licjantów. Teraz grozi mu do 
8 lat pozbawienia wolności. 
Sprawa jest rozwojowa. 

PEKAW a ł b r z y c h  Ś w i d n i c a



7WIADOMOŚCI
redakcja@24legnica.pl20 marca 2015

od 20.03.2015 
do 26.03.2015

PREMIERY: 
SĄSIADY
Polska; od 12 lat; komedia/ 
dramat/ 100 min
 Z pozoru zwyczaj-
na łódzka kamienica kryje w 
sobie wiele tajemnic. Zaglą-
damy do kolejnych mieszkań, 
w których toczą się niesamo-
wite historie. W jednym z nich 
muskularny ksiądz (Mariusz 
Pudzianowski) odwiedza po 
kolędzie kobietę uprawiają-
cą najstarszy zawód świata” 
(Anna Mucha). W drugim lo-
kalu mąż (Jacek Poniedzia-
łek) udaje, że bije swoją żonę 
(Katarzyna Herman), aby 
zaimponować sąsiadom. Z 
kolejki po świąteczne karpie 
ludzie wychodzą ze znoszą-
cymi pisanki królikami wielka-
nocnymi, a kobieta o dwóch 
sercach oddaje jedno z nich 
swojemu partnerowi. Na 
ostatnim piętrze ktoś zamie-
rza wyskoczyć przez okno… 
a może już to zrobił i zdążył 
wrócić?
17:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
SEKS, MIŁOŚĆ I TERAPIA
Francja, Belgia; od 16 lat; ko-
medii romantyczna/ 100 min
 W filmie „Seks, 
miłość i terapia” reż. Tonie 
Marshall, główny bohater 
Lambert jest uzależniony od 
seksu, żeby wyjść z nałogu 
postanawia zostać doradcą 
dla par mających problemy. 
Wszystko idzie dobrze do 
momentu, gdy zatrudnia asy-
stentkę, piękną i pociągającą 
Judith. W rolach głównych 
występują: Patrick Bruel i So-
phie Marceau.
19:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
ZBUNTOWANA 3D
USA; od 12 lat; science-fic-
tion/akcja/romans/ 120 min
 Beatrice Prior (Sha-
ilene Woodley) musi zmagać 
się z konsekwencjami swojej 
decyzji - porzucenia w imię 
miłości uporządkowanego 
świata. Teraz jest naznaczo-
na piętnem Niezgodnej. Pod-
jęta przez nią walka może 
mieć wpływ nie tylko na jej 
osobistą przyszłość, ale tak-
że wstrząsnąć otaczającym 
światem. O ile uda jej się 
udźwignąć spoczywające na 
niej brzemię, by w ogarnię-
tym wojną domową świecie 
zdać niespodziewany i trudny 
egzamin dojrzałości. To, na 
co może liczyć to wsparcie 
Cztery (Theo James).
13:45 17:15 20:30 
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
EX MACHINA
USA,Wlk. Brytania; od 12 lat; 
science-fiction/thriller/dra-
mat/ 110 min

 Scenarzysta „28 dni 
później” i „W stronę słońca” 
zaprasza do świata przyszło-
ści, która dzieje się już teraz, 
w laboratoriach, o których 
nie mamy pojęcia. Młody in-
formatyk Caleb (Dohmnall 
Gleeson) wygrywa firmowy 
konkurs i na tydzień trafia 
do laboratorium, w którym 
pracuje szef firmy – Nathan 
(Oscar Isaac). Caleb pozna-
je w nim piękną Avę (Alicia 
Vikander) – pierwszą na 
świecie sztuczną inteligencję 
pod postacią kobiety. Ava jest 
wynikiem eksperymentu Na-
thana. Czuje, myśli, wzrusza 
się i boi o własną przyszłość. 
Caleb nie wie, że sam jest 
częścią eksperymentu, który 
ma sprawdzić, jak na postać 
Avy zareaguje przeciętny 
człowiek.
16:00 18:30 20:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
HIT:
KOPCIUSZEK dubbing
USA; od 7 lat; fantasy/ familij-
ny/ romans/ 113 min
 „Kopciuszek”  to  ad-
resowany  do  całej  rodziny  
film  fabularny  inspirowany  
klasyczną baśnią  o  tym  sa-
mym  tytule.  W  najnowszej  
produkcji  Disneya,  w  reżyse-
rii nominowanego do Oscara 
Kennetha  Branagha  („Thor”,  
„Hamlet”),  zobaczymy  jedne  
z  najbardziej  intrygujących 
aktorek współczesnego kina: 
Cate Blanchett w roli złej 
macochy i Helenę Bonham 
Carter jako dobrą wróżkę. 
W filmie poznajemy historię 
Elli, której życie diametralnie 
zmienia się  po  niespodzie-
wanej  śmierci  ojca.  Wysta-
wiona  na  łaskę  i  niełaskę  
bezwzględnej macochy  i  jej  
dwóch  córek,  dziewczyna  
staje  się  służącą,  złośliwie  
nazywaną Kopciuszkiem…
09:15 11:30 13:45 16:15 
18:15 
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
PIĄTE: NIE ODCHODŹ!
Polska; od 12 lat; dramat/oby-
czajowy/ 75 min 
11:30
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
ŹRÓDŁO NADZIEI
Australia, Turcja, USA; od 15 
lat; dramat/wojenny/ 111 min 
21:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
CHAPPIE
USA; od 15 lat; akcja/thriller/ 
120 min 
11:15 19:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
COŚ ZA MNĄ CHODZI
USA; od 16 lat; horror/ 94 min 
22:15
Zastrzegamy sobie prawo do 

zmian w repertuarze.
FRU!
Francja; ; b.o.; animowany/ 
familijny/ komedia/ 90 min
2D 09:15 
3D 09:15 11:15
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
FOCUS
USA; od 12 lat; komedia/ 104 
min 
13:15
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
BODY/CIAŁO
Polska; od 15 lat; dramat/ 90 
min 
15:15
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
ASTERIX I OBELIX: OSIE-
DLE BOGÓW
Francja; b.o.; animowany/ ko-
media/ przygodowy/ 85 min
2D 13:15
3D 09:15
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
DISCOPOLO
Polska; od 12 lat ; komedia/ 
107 min 
15:30
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
VOUCHERY
Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom firm, instytucji i 
osób prywatnych, kino CINE-
MA 3D w Świdnicy przygo-
towało atrakcyjną ofertę vo-
ucherów – biletów otwartych 
z długim terminem ważności, 
obowiązujących we wszyst-
kie 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 
funduszu socjalnego,
* atrakcyjną formę motywacji 
pracowników,
* upominek dla kontrahentów 
i klientów Państwa firmy.
Szczegółowe informacje na 
temat zakupu:
• firmy i instytucje – mailowo 
aleksandrawalerowicz@ci-
nema3d.pl lub pod numerem 
telefonu 728 595 209
• osoby indywidualne – w ka-
sie kina, pod numerem telefo-
nu 74 639 90 57.
Serdecznie zapraszamy!
REZERWACJA TELEFO-
NICZNA 
+48 74 639 90 56
KONTAKT
CINEMA 3D Świdnica - Gale-
ria Świdnicka
ul. Westerplatte 29, 58-100 
Świdnica
 tel: +48 74 639 90 56
www.cinema3d.pl

Michał i Kamil chcieli 
się zabawić. W nocy trochę 
wypili i – jak twierdzą – 
pierwszy raz w życiu zażyli 
amfetaminę. Gdy nad ranem 
z piwem, kiełbasą i chlebem 
odpoczywali na podwórku 
przy ul. Wrocławskiej przy-
plątał się znany obu Kazi-
mierz D., 56-letni miesz-
kaniec Świdnicy. Pogadali, 
założyli się o z pół litra, że 
nie ma prawo jazdy, a gdy 
przegrali zakład uczciwie 
zafundowali starszemu panu 
pół litra wódki z pobliskiej 
żabki. Pan Kazimierz zaraz 
wypił prawie całą prosto z 
butelki nieprzytomny zwa-
lił się na trawnik. Michał 
miał już w zanadrzu kupioną 
wcześniej podpałkę do grilla. 

Otworzył butelkę i polał nią 
znajomego. Podpalił. 56-la-
tek płonął  jak pochodnia. 
Przestraszeni, próbowali 
ugasić płomienie polewając je 
piwem i wódką. Nie wzywali 
pomocy. Nie zadzwonili po 
pogotowie.  Uciekli spłoszeni 
przez przechodniów.  Kamila 
W. policja zatrzymała jeszcze 
tego samego dnia. Michał B. 
sam się zgłosił na komendę. 

Ich ofiara, mimo wysił-
ków lekarzy, trzy tygodnie 
później zmarła w szpitalu w 
Nowej Soli.

Sąd Okręgowy w Świd-
nicy uznał, że Michał działał 
ze szczególnym okrucień-
stwem. Ale nie zgodził się z 

tezą prokuratora, że od po-
czątku zamiarem 23-latka 
było zabójstwo Kazimierza 
D. Zmienił kwalifikację na 
zabójstwo z zamiarem ewen-
tualnym. Poza karą 15 lat 
więzienia orzekł obowiązek 
wypłacenia matce i synowi 
zmarłego po 30 tys. zł za-
dośćuczynienia. Kamil W. za 
nieudzielenie pomocy dostał 
2 lata w zawieszeniu na 5 lat. 

Wyrok nie jest prawo-
mocny. Prokuratura, która 
wnosiła o 25 lat wiezienia dla 
mordercy, zapowiada apela-
cję. 

Piotr Kanikowski  

Michał B. (23 lata), który w sierpniu 2014 roku w Świdnicy oblał znajo-
mego podpałką do grilla i podpalił, został skazany na 15 lat pozbawienia 
wolności. Kolega, który nie udzielił płonącemu pomocy, dostał dwa lata w 
zawieszeniu. Wyrok jest nieprawomocny. 

Wyrok dla zwyrodnialców

Interesanci mogą zgła-
szać się w godzinach od 7.30 
do 15.30 w poniedziałek, śro-
dę, czwartek i piątek oraz od 
9.00 do 17.00 w każdy wto-
rek, przy ul. Wałbrzyskiej 15, 
I piętro, pokój 101.

Dzięki karcie mieszkańcy 
mogą liczyć nawet na o po-
łowę tańsze bilety miesięczne 
komunikacji miejskiej. Na 
basen lub lodowisko dziecko 
może wejść bezpłatnie, a ro-
dzic w cenie biletu ulgowego, 
podobnie do Muzeum Daw-
nego Kupiectwa. Do tego 
liczne obniżki cen bądź bez-
płatne wejścia na imprezy or-
ganizowane przez Świdnicki 
Ośrodek Kultury.

Oszczędności dla staty-
stycznej 5-osobowej rodziny 
tylko w związku z ulgami w 
komunikacji miejskiej i niż-
szymi płatnościami za przed-
szkole i żłobek szacowane są 
na ok. 2.200 zł rocznie. Ko-
rzystanie z oferty kulturalnej i 
sportowej to kolejne ok. 1.700 
zł rocznie oszczędności.

Dużym zaintereso-
waniem projekt cieszy się 
również wśród świdnickich 
przedsiębiorców. Wśród firm, 
które zaoferowały do tej pory 
swoje ulgi, są bary i restau-
racje, sklepy odzieżowe, za-
kłady świadczące usługi kra-
wieckie czy fryzjerskie, sale 
zabaw dla dzieci oraz księ-
garnie. Więcej informacji o 
projekcie oraz ulgach: http://
karta.swidnica.pl/.

Uzupełnieniem zniżek, 
do których uprawnia Świd-
nicka Karta Dużej Rodziny, 
jest Krajowa Karta Dużej 
Rodziny, która ma w zamy-
śle dać rodzinom możliwość 
korzystania z oferty firm i 
instytucji o zasięgu ogólno-
polskim. Projekt realizowa-
ny jest przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej 
przy wsparciu samorządów 
(szczegóły dostępne na stro-
nie: https://rodzina.gov.pl/
duza-rodzina).

Program Świdnicka Kar-
ta Dużej Rodziny adresowa-
ny jest do rodzin z jednym 

lub dwojgiem opiekunów 
oraz trojgiem lub więcej dzie-
ci. Nie ma znaczenia dochód 
osiągany przez rodziców, 
trzeba natomiast mieszkać 
razem w Świdnicy.

Jak można otrzymać kar-
tę? Wystarczy złożyć odpo-
wiedni wniosek w pokoju nr 
101, na I piętrze w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świdnicy (ul. 
Wałbrzyska 15). Wnioski 
przyjmowane są w dni robo-
cze w godz. 7.30-15.30, a we 
wtorki w godz. 9.00-17.00.

Do programu może przy-
stąpić każda firma działająca 
w Świdnicy, w każdym mo-
mencie jego trwania. Firma 
uczestnicząca w programie 
udziela rabatów na swoje 
usługi i produkty, w zamian 
posługuje się specjalnym 
oznakowaniem, dzięki czemu 
zyskuje wizerunek przyjazny 
rodzinie.

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy

Od roku świdniczanie mogą korzystać z programu skierowanego do rodzin 
wielodzietnych, mających na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci - Świd-
nickiej Karty Dużej Rodziny. Od 16 marca wszelkie formalności związane z 
KDR będą obsługiwane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Świdnicy. 

Świdnica wspiera 
duże rodziny 



REKLAM
A


