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Pożar wybuchł w środ-
ku nocy w miejscu, gdzie 
Mo-Bruk składował odpady 
do produkcji paliwa alterna-
tywnego. Spółka podejrzewa 
podpalenie. Opiera te domy-
sły na zapisie monitoringu 
wizyjnego oraz informacjach 
Straży Pożarnej, że ogień 
pojawił się jednocześnie w 
kilku miejscach.  Zarząd Mo
-Bruku złożył w tej sprawie 
doniesienie do prokuratury.

- To śledztwo toczy się w 
sprawie, nie przeciwko kon-
kretnym osobom – informu-
je prokurator Ewa Ścierzyń-
ska, rzeczniczka prasowa 
Prokuratury Okręgowej w 
Świdnicy. - Nie ustaliliśmy 
dotąd przyczyny pożaru – 
dodaje.  

Gaszenie palących się 
śmieci trwało 80 godzin. 
Słup ognia sięgał kilku pię-
ter. Choć Mo-Bruk utrzy-
muje, że nie doszło do 
skażenia środowiska (mo-
nitoring powietrza w obrę-
bie zakładu to potwierdza), 
wszyscy widzieli gęsty, gry-
zący dym, który spowijał 

okoliczne budynki, lasy i 
tereny rekreacyjne. Docie-
rał nawet 20 kilometrów za 
miasto. Uwolnione podczas 
spalania związki chemiczne 
mieszały się z powietrzem, 
były wdychane przez ludzi 
i zwierzęta, przenikały do 
wody i gleby. Zdaniem pre-
zydenta Wałbrzycha Ro-
mana Szełemieja mogą być 
przyczyną licznych chorób. 

Prezydent złożył do 
prokuratury zawiadomienie 
o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez osoby z 
Mo-Bruku odpowiedzialne 
za funkcjonowanie Zakła-
du Recyklingu Odpadów 
oraz składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i 
obojętne przy ul. Górniczej. 
Jego zdaniem na terenie 
instalacji doszło do złama-
nia przepisów dotyczących 
ochrony środowiska. Pod-
czas akcji gaśniczej Roman 
Szełemiej osobiście widział 
chaos i bałagan przy prowa-
dzeniu składowiska. Zwraca 
uwagę na przykład na opi-
sane etykietami w obcym 

języku beczki z tajemniczą 
substancją stojące obok pa-
lącego się plastiku. Maga-
zynując odpady, Mo-Bruk 
nie prowadził ich selekcji. 
W tygodniu poprzedzają-
cym wydarzenia z 5 lipca na 
terenie instalacji doszło do 
kilku mniejszych pożarów, 
co – zdaniem Szełemieja 
– świadczy o nienależytym 
prowadzeniu składowiska.

Prokuratura wszczęła 
postępowanie z zawiado-
mienia prezydenta Wałbrzy-
cha, ale na tym etapie nie 
postawiła nikomu zarzutów. 

Krótko po pożarze 
mieszkańcy Wałbrzycha 
zorganizowali protest prze-
ciwko Mo-Brukowi. Nie 
chcą jego śmieci w swoim 
mieście. Przygotowali pety-
cję: „Obawiamy się o nasze

zdrowie. Mamy pra-
wo zabiegać o swoje bez-
pieczeństwo i domagać się 
usunięcia czegoś co jest nie-
zmiernie uciążliwe”. 

Wałbrzyszanie mogą li-
czyć w tej sprawie na wspar-
cie prezydenta Romana Sze-

łemieja, który wystąpił do 
wojewody, Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska oraz 
Państwowej Inspekcji Pra-
cy o niezwłoczne kontrole 
oraz wstrzymanie działal-
ności zakładu przy ul. Gór-
niczej. Donosi też, że przy 
ul. Górniczej mogło dojść 
do składowania dużych ilo-
ści odpadów medycznych, 
co rodzi również zagrożenie 
bakteriologiczne.  

Od tygodnia prezydent 
prowadzi żarliwą polemikę 
z Waldemarem Kulaszką, 
szefem DWIOŚ, bagateli-
zującym sytuację i ociągają-
cym się z reakcją na pożar 
w Mo-Bruku. Zarzuca mu 
urzednicze zaniechanie, bo 
zdaniem prezydenta, in-
spektor powinien coś zrobić. 
Albo wziąć, także osobistą, 
odpowiedzialność za stwier-
dzenie, że w Wałbrzychu 
nie było i nie ma żadnego 
zagrożenia dla zdrowia lu-
dzi i środowiska a instalacja 
Mo-Bruku była użytkowana 
prawidłowo. 

Spółka Mo-Bruk pod-
kreśla, że działalność w Wał-
brzychu prowadzi legalnie.  
-Oddział Spółki Mo-Bruk 
S.A. w Wałbrzychu zloka-
lizowany przy ul. Górniczej 
działa w oparciu o ważne 
decyzje administracyjne: po-
zwolenie na budowę, decyzję 
na użytkowanie oraz Pozwo-
lenie Zintegrowane. Żadna z 
tych decyzji nie została pra-

womocnie wyeliminowana 
z obrotu prawnego – przy-
pomina rzecznik prasowy 
Mo-Bruku Izabela Górnic-
ka. To prawda. Prawdą jest 
również, że przed  Naczel-
nym Sądzie Administra-
cyjnym trwa postępowanie 
kasacyjne, które może raz na 
zawsze zakończyć przygodę 
Mo-Bruku z Wałbrzychem.

Piotr Kanikowski

Prokuratura wszczęła dwa postępowania po pożarze, który 5 lipca wybuchł na składowisku odpadów Mo-Bruku przy ul. Górniczej w Wałbrzychu. A miesz-
kańcy liczą, że w końcu uda im się przegnać niechcianego inwestora z miasta. 

Pożar wymiecie śmieci z Wałbrzycha?
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Polska marzeń 
Piotra W.

„W państwie moich marzeń Adam Michnik z całą czerwoną gmi-
ną stanąłby pod murem jak Nicolae Ceaușescu, a ja bez najmniej-
szych odruchów litości i wyrzutów sumienia chętnie pociągnąłbym 
za spust.”- pisze bloger Matka Kurka.

Nie wiem, czy po wyborach jego marzenie o mordowaniu redakto-
rów, komunistów i Żydów się spełni, ale wzrost poparcia dla PiS-u, 
nie pozwala mi lekceważyć spontanicznych wyznań orędowników 
tej partii. Uważam, że zanim jesienią wybierzemy jakąś Polskę, po-
winniśmy wszyscy wyobrazić sobie tę, o której publicznie śni Piotr 
W. Zwłaszcza, że część prawicowych mediów z TV Republika na 
czele, kreuje go na autorytet.
Listę osób do rozstrzelania w pierwszej kolejności (ewentualnie 
wybatożenia, napiętnowania, etc) wierni czytelnicy bloga Piotra 
W. mogą sobie mniej odtworzyć z pamięci. Michnik, Lis, Olejnik, 
Owsiak, Artymowicz, Wałęsa, Gross, Komorowski, Tusk, Pali-
kot, Niesiołowski, Kuźniar, Wojewódzki, Durczok, Żakowski, 
Paradowska, Karolak, Stuhr, Pasikowski, Pawlikowski – to pierw-
sze z brzegu nazwiska do wyeliminowania z publicznego obiegu. 
W niektórych przypadkach bloger chciałby osobiście robić za cyn-
giel nowej władzy.
W swych felietonach Matka Kurka nie precyzuje, czy egzekucje 
byłyby poprzedzone procesami sądowymi, czy też wyroki potrak-
towano by jako niepotrzebną mitręgę. To w sumie bez znaczenia, 
bo w Polsce z marzeń Piotra W. sądy nie są niezależne ani nieza-
wisłe. Sędziów, którzy wydają wyroki nie takie jak trzeba, stawia 
się pod sąd. 30 marca 2015 roku bloger napisał to wprost o sędzim 
Wojciechu Łączewskim, bo skazał byłego szefa CBA Mariusza 
Kamińskiego. Na czarnej liście publicysty jest też sędzia Igor Tu-
leya, którego Kurka dla odmiany proponuje wysmarować gównem. 
To miałaby być kara za uniewinnienie kardiochirurga Mirosława 
G. i użyte w uzasadnieniu wyroku porównanie metod CBA (w tym 
nocnych, wielogodzinnych przesłuchań) do tortur z czasów stali-
nizmu z lat 40. i 50. Sędzi Agnieszce Matlak, która 5 lat temu w 
trybie wyborczym kazała sztabowi Jarosława Kaczyńskiego spro-
stować nieprawdziwą informację o Bronisławie Komorowskim, 
Piotr W. oznajmia, że w Polsce jego marzeń skończyłaby karierę 
dyscyplinarką lub co najmniej naganą do akt. Sędziom Agnieszce 
Krótkiej ze Złotoryi i Pawłowi Pratkowieckiemu z Legnicy, któ-
rzy wydawali niekorzystne dla blogera wyroki w jego prywatnych 
sprawach, Matka Kurka udzielił w swych felietonach słownej re-
prymendy („sędzia apalant”, „sqrwysyństwo do 10 potęgi”), ale 
żadnych postulatów co do ich ukarania nie formułował. Państwo 
z marzeń Piotra W. potrafi więc być wspaniałomyślne i wyrozu-
miałe.
Dla homoseksualistów i innych zboczeńców Matka nie ma tyle 
litości. W blogu zaleca: „Pełna „nienawiść”, solidna „agresja” i mo-
delowe „chamstwo” niech zalewa profile ciot i niech płynie „jad”, 
niech spadnie lawina „wulgaryzmów”.” Nic nie poradzę, że puenta 
owego wpisu („Permanentne cioty są niereformowalne, na szczę-
ście bywają usuwalne!”) przywodzi mi na myśl faszystowskie obozy 
zagłady, w których obok Żydów masowo zabijano również śmier-
telnych, „na szczęście” - jak zauważa Kurka -„usuwalnych”, gejów.
W kwestii żydowskiej: „Czas najwyższy spojrzeć na Adolfa Hitle-
rem jak na człowieka (…) Nim oplujemy jeden z ostatnich, wielkich 
autorytetów historycznych, jakim niewątpliwie był Adolf Hitler z 
całym swoim wielkim dorobkiem, którego nie umniejszają popeł-
nione błędy, zadajmy sobie najprostsze pytanie. Ile w nas, Żydach, 
tkwi kompleksów...”(cytat za felietonem Kurki z 5 stycznia 2013). 
Chętnie bym posłuchał, co według Piotra W. było  „popełnionym 
błędem” a co „wielkim dorobkiem” Adolfa Hitlera. „Mein Kampf”? 
Auschwitz-Birkenau? Eksperymenty dra Mengele? Cyklon-B? 
Pawiak? Getta? Krematoria? Umschlagplatz? Kristallnacht? En-
dlösung? Co z tego warto wykorzystać w Polsce marzeń?

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

Czesi i Polacy chcą S3 ekspresem

W nadgranicznej Lubawce odbyła się konferencja samorządowców Aglomeracji Wałbrzyskiej i Kra-
ju Kralovohradeckiego, w której uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i 
Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Ze strony czeskiej gościli-
śmy przedstawicieli Minister-
stwa Finansów, Ministerstwa 
Transportu oraz Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Przedmiotem spotkania 
była idea wsparcia dla szybkie-
go rozpoczęcia budowy drogi 
ekspresowej S3/R11 na odcin-

ku Bolków- Lubawka- Králo-
vec – Jaroměř, strategicznej dla 
rozwoju blisko półtoramilio-
nowej społeczności zamiesz-
kującej obszar po obu stronach 
granicy. Głos zabrali m.in. 
prezydent Roman Szełemej 
i Carl Klemm, Prezes Toyota 
Motor Manufacturing Poland 

w Wałbrzychu. Podkreślił fun-
damentalne znaczenie inwe-
stycji dla wszystkich firm mo-
toryzacyjnych Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej ze względu na dominujące 
kierunki transportu do Czech 
i na południe Europy.

Efektem konferencji jest 

podpisana przez samorządow-
ców deklaracja, będąca zobo-
wiązaniem do współpracy w 
celu jak najszybszej realizacji 
drogi ekspresowej w Polsce i 
Czechach.

Źródło: Urząd Miejski w 
Wałbrzychu

FOT. UM.WALBRZYCH.PL

Zawsze spieszył na pomoc
Wałbrzyski policjant zginął podczas wakacyjnego wypoczynku, próbując ratować tonącego mężczy-
znę. Pozostawił żonę i dwójkę dzieci. 

St. asp Marek Dziako-
wicz z I Komisariatu Po-
licji w Wałbrzychu zginął 
20 lipca w Gąskach. Spa-
cerując z żoną i córką po 
plaży, usłyszał krzyki mło-
dego mężczyzny, który to-
nął 30 metrów od brzegu. 
Bez wahania rzucił mu się 
na pomoc. Razem z nim do 
wody skoczyło jeszze kilka 
innych osób. Topielca udało 
się wyciągnąć na brzeg. Ale 
Marek Dziakowicz za jego 
życie zapłacił własnym. 

Służył w prewencji. 
Przyjaciele z komendy 
twierdzą, że taki był: ludz-
kie życie przedkładał ponad 
wszystko i pełniąc służbę 
wielokrotnie ratował inne 
osoby. 

„Pozostawał wierny za-
sadom wyrażonym w ro-
cie przysięgi, którą złożył, 
podejmując 14 lat temu 
służbę w Policji, broniąc 
bezpieczeństwa obywate-

li w każdej niebezpiecznej 
sytuacji, zarówno w służbie, 
jak i poza nią.” - piszą o 
nim wałbrzyscy policjanci. 
Przypominają chociażby 
uwięzioną od kilku dni w 
mieszkaniu, skrajnie wy-
czerpaną, nieprzytomną 
kobietę, którą uratował w 
ubiegłym roku. I 27-let-
niego mężczyznę, który 
targnął się na życie – Ma-
rek Dziakowicz ze swym 
partnerem z patrolu odcię-
li sznur i prowadzili akcję 
reanimacyjną aż desperat 
znów zaczął oddychać. 

St. asp. Marek Dziako-
wicz od wielu lat oddawał 
też krew dla potrzebują-
cych. W 2012 r. znalazł się 
na liście dawców wyróż-
nionych przez Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Wał-
brzychu. 

Piotr Kanikowski
FOT.: Policja
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KREDYT
Czynne: od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 17.00.  Zadzwoń!

Negocjujemy dla Ciebie najniższe oprocentowanie!

Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p.II
tel. 74 660 67 30, 74 635 10 52

• Na spłatę zadłużeń komorniczych
• Elastyczny okres spłaty • Szybka wypłata gotówki 

OFERTA DLA FIRM I OSÓB INDYWIDUALNYCH

 oddłużenia   konsolidacje     pożyczki
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Obejrzyj polskie filmy i pokaż własne 
W każdy piątek sierpnia, o godz. 21.30 Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprasza do Starej Kopalni na wieczory 
kina plenerowego. W tym roku będzie można obejrzeć na nich filmy polskie, kręcone m.in. w Wałbrzychu.

 To "Magnat" Filipa Ba-
jona  (7 sierpnia), "Sztuczki" 
Andrzeja Jakimowskiego (14 
sierpnia), "Pora mroku" Grze-
gorza Kuczeriszka (21 sierp-
nia) oraz "Ida" Pawła Pawli-
kowskiego (28 sierpnia). 

Kino Plenerowe to część 
Wałbrzyskiego Przeglądu Fil-

mów Niekonwencjonalnych 
„WaPFiN 2015”, konkursu, 
który od 2006 roku zaprasza 
młodych adeptów sztuki fil-
mowej do przygotowania ama-
torskiej produkcji. WOK czeka 
na wszelkie formy mieszczące 
się w szerokim nurcie krótko-
metrażowego kina offowego, w 

którym autorzy ukażą własną 
artystyczną wizję narzucone-
go tematu - „Moje miasto na 
pierwszym planie”.

Filmy można zgłaszać do 
31 lipca. 28 sierpnia podczas 
gali Wałbrzyskiego Przeglądu 
Filmów Niekonwencjonalnych 
organizatorzy zaprezentują 

najlepsze prace, a ich twórcom 
wręczą nagrody finansowe. 
Regulamin konkursu można 
znaleźć na stronie Wałbrzy-
skiego Ośrodka Kultury (wok.
walbrzych.pl) w zakładce kon-
kursy.

PEKAPlaża Wałbrzych
W sobotę 11 lipca wystartował wakacyjny projekt 
Starej Kopalni pod nazwą: Kopalnia Letniej Ener-
gii. I plaża, na której występują artyści.

W industrialnej przestrze-
ni kopalni pojawiła się prze-
strzeń dla relaksu i letniej ak-
tywności. Piasek, trawa, leżaki 
i pufy mają zachęcić miesz-
kańców miasta i odwiedzają-
cych je gości do odpoczynku i 
spędzenia miło czasu.

W wieczór otwarcia Ko-
palni Letniej Energii na sce-
nie pojawili się muzycy Milky 
Wishlake, którzy przyjechali 
do Wałbrzycha prosto z Festi-
walu Open`er.

Już w najbliższą sobotę, 25 
lipca, o godzinie 19 na wał-

brzyskiej plaży zagra zespół 
Plus 50. Grupa specjalizuje 
się muzyce bluesowo-rocko-
wej. W swym repertuarze ma 
covery przebojów takich wy-
konawców jak O.N.A, Eric 
Clapton, Deep Purple czy Bob 
Dylan. 

Stara Kopalnia zaprasza 
do odwiedzin tego wyjątkowe-
go miejsca, które będzie czyn-
ne do końca sierpnia. Wstęp 
na koncerty jest bezpłatny. 

Opr. PEKA
FOT. STARA KOPALNIA w 

WAŁBRZYCHU



4 WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl 24 lipca 2015

RE
KL

AM
A

Wakacje na studencką kieszeń?
Po roku studiowania zmęczeni studenci chętnie udaliby się na wakacje, by oddać się błogiemu lenistwu pod palmami. Takie wczasy wiążą się jednak z koszta-
mi, które nie każdy żak jest w stanie pokryć. Na szczęście bez palm, a za to niewielkim kosztem, też można spędzić fajne wakacje. Podpowiemy, w jaki sposób.

Studenckie wakacje - tanie 
bilety na środki komunikacji

Wyszukiwanie biletów w 
niskich, a nawet bardzo niskich 
cenach jest dziś bardzo popular-
ne i bardzo łatwe. Na Facebooku 
funkcjonują fanpage'e, zajmu-
jące się znajdowaniem takich 
ofert. Warto na nie zaglądać.

Tanie bilety lotnicze można 
kupić bezpośrednio na stronie 
przewoźnika. Do niektórych 
miast europejskich można do-
lecieć z Polski nawet za 19 zł. 
Trzeba jednak pamiętać, że bile-
ty szybko się wyprzedają, a za-
brać ze sobą można tylko bagaż 
podręczny.

Naziemne środki lokomocji 
także oferują możliwość zakupu 
biletów w atrakcyjnych cenach. 
Niektóre linie autokarowe mają 
pulę biletów już za 1 zł. Pamię-
tajmy, że im wcześniej kupimy 
bilet, tym będzie on tańszy. Po-
dobnie z przejazdami pocią-
giem. Bilety można już kupić 
przez internet. Im wcześniej, 
tym taniej.

Studenckie wakacje - podróż 
samochodem

Fakt, że nie posiadasz samo-
chodu nie oznacza, że nie mo-
żesz pojechać samochodem na 
wakacje. Trzeba jednak dobrze 
się zorganizować i być otwartym 
na nowych ludzi. Opcje są dwie.

Pierwsza to przejazd auto-
stopem. Decydując się na taką 
formę podróży musisz uzbroić 
się w cierpliwość i być gotowym 
na niekiedy długo trwające  pró-
by złapania "stopa". Taka podróż 
zajmuje więcej czasu, ale może 
owocować nowymi znajomo-
ściami i pozwala zaoszczędzić 
pieniądze.

Druga opcja to znalezienie 
kierowcy, który jedzie do danego 
miejsca. W sieci można znaleźć 
portale, na których ogłaszają 
się takie osoby. Podawana jest 
wtedy data i trasa podróży oraz 
liczba wolnych miejsc. Koszty 
przejazdu podzielone na wszyst-
kich pasażerów zazwyczaj nie są 
wysokie. Zyskujemy komfor-
tową podróż i pewnie nowych 
znajomych.

Studenckie wakacje - lato w 
mieście

Także miasta oferują wiele 

wakacyjnych rozrywek. Student 
z niewielkim budżetem może 
więc urządzić sobie wakacje bez 
wyjeżdżania poza miasto, w któ-
rym się uczy. Gdy czasu wolne-
go jest więcej niż w trakcie roku 
akademickiego, warto dobrze 
poznać swoje miasto.

Wakacje to czas koncertów, 
festiwali, kin letnich itd. Warto 
z tego skorzystać. Ceny biletów 
na takie wydarzenia są różne, 
niektóre bardzo wysokie, ale nie 
brakuje też wydarzeń, na które 
wstęp jest bezpłatny. By dowie-
dzieć się, gdzie i kiedy odbywają 
się imprezy w miastach, można 
śledzić lokalne serwisy interne-
towe lub poszukać w wydarze-
niach na Facebooku.

W wakacje można odwie-
dzić miejsca, do których zwy-
kle nie zagląda się ze względu 
na brak czasu. Muzea i galerie 
sztuki oferują bardzo tanie wej-
ściówki. Warto przyjrzeć się też 
zabytkom miasta, wziąć udział 
w spacerze z przewodnikiem. 
Pozwoli to spojrzeć na miasto z 
innej strony.

Studenckie wakacje - wy-

cieczki piesze i rowerowe
Dobrą wakacyjną opcją są 

wycieczki piesze. Ze względu na 
swój niewielki zasięg pozwalają 
obejrzeć okolicę w najmniej-
szym szczególe. Podczas spa-
ceru można odkryć miejsca, o 
których nie miało się wcześniej 
pojęcia. Trzeba pamiętać, by na 
taką wycieczkę zabrać wygodne 
obuwie. Jeśli dni są słoneczne 
nie zapominajmy także o nakry-
ciu głowy.

Wycieczki rowerowe po-
zwalają na zwiedzenie miejsc 
położonych nieco dalej. Są też 
świetnym sposobem na wyro-
bienie kondycji. Jednego dnia 
można przejechać nawet kilka-
dziesiąt kilometrów, co pozwala 
zobaczyć kilka miejsc w trakcie 
jednej przejażdżki. Na rowerze 
można zwiedzić zupełnie nowe 
miejsca lub spojrzeć na te już 
znane z rowerowej perspektywy.

Rower będzie stanowił też 
świetny środek transportu na co 
dzień. Podczas wakacji można 
zastąpić nim komunikację miej-
ską.

Studenckie wakacje - pola 

namiotowe
By zaoszczędzić na noc-

legach można zorganizować 
nocleg na polu namiotowym. 
Koszt jednego noclegu za osobę 
wynosi w Polsce od kilku do kil-
kunastu złotych w sezonie. Poza 
sezonem ceny są jeszcze niższe.

Pola namiotowe pozwalają 
na zwiedzenie nawet rozległych 
obszarów. Nie jest się uzależnio-
nym od noclegu w jednym miej-
scu, nie trzeba też rezerwować 
miejsc w kilku różnych hotelach. 
Pozwala to na większą dozę 
spontaniczności w planowaniu 
trasy wycieczki.

Pamiętajmy, by dla pewno-
ści miejsce na takim polu zare-
zerwować, choć nie jest to nie-
zbędne. Należy liczyć się także 
z tym, że miejsce parkingowe 
dla samochodu czy korzystanie 
z prądu na polu namiotowym 
wiążą się z dodatkową opłatą. 
Pomimo tego koszty nadal są 
niewielkie.

Studenckie wakacje - couch-
surfing

Innym sposobem na zaosz-
czędzenie pieniędzy na noclegu 

jest bardzo popularny od kilku 
lat couchsurfing. To idea, któ-
ra szybko zdobyła sobie wielu 
zwolenników. Polega ona na 
udostępnianiu noclegu w swo-
im mieszkaniu ludziom z całego 
świata. W zamian można liczyć 
na to samo.

W ten sposób za darmo 
można przenocować w niemal 
każdym zakątku świata. Wa-
runkiem jest zarejestrowanie 
się w jednym z serwisów, które 
zrzeszają fanów couchsurfingu 
i zgoda, na udostępnienie po-
tencjalnym gościom swojego 
mieszkania. Po zakończeniu 
wizyty można na stronie porta-
lu ocenić gościa lub gospodarza. 
Dzięki temu przed podjęciem 
decyzji o wyborze noclegu mo-
żemy sprawdzić, co sądzą o 
danym miejscu pozostali użyt-
kownicy.

Taki sposób podróżowania 
wymaga dużej otwartości. Dzię-
ki niemu można jednak zwie-
dzić np. wiele europejskich miast 
niewielkim kosztem i zdobyć 
znajomych z całego świata.

Źródło: edulandia.pl
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Wczorajsze marzenia dziś stają się rzeczywistością
Legniczanin Jerzy Rak pomógł odzyskać zdrowie setkom ludzi. Oto kolejne świadectwa osób, które mu zaufały.

„Ponad rok temu przyje-
chałyśmy tu razem z siostrą 
po pomoc dla mamy, która 
zachorowała na raka i była 
w beznadziejnym stanie. 
Nie była nawet w stanie 
wejść tu do góry. Na każ-
dym piętrze musiałyśmy ro-
bić przerwy, bo nie dawała 
rady iść. To był dla nas naj-
gorszy czas w naszym ży-
ciu – mama przed wizytami 
nawet nie wstawała z łóżka 
i karmiłyśmy ją itp. Do mo-
mentu pojawienia się tutaj 
w Legnicy. Dziś jesteśmy 
tutaj ponownie, a mamusia 
z uśmiechem, pełna energii, 
wchodzi do gabinetu. Za-
ufałyśmy p. Jurkowi i stał 
się „cud” – prawdziwy cud 
– bo inaczej nie można tego 
nazwać.” (Ewelina z Bole-
sławca).

„ Po skoku do wody nie 
mogłem normalnie poru-
szać się, każdy krok sprawiał 

mi ból. Po pierwszej wizy-
cie u Pana Jerzego Raka, 
mogłem z uśmiechem na 
twarzy zejść po schodach, 
nie czując żadnego bólu” 
(Maciej).

„Jestem po dość po-
ważnym wypadku samo-
chodowym, uszkodziłam 
kręgosłup, ledwo wyszłam z 
tego cało. Nastawił mi krę-
gosłup,sprawił, że nabrałam 
wiatru w żagle. Sprawił, że 
przestałam palić, mniej jem, 
gdzie potrafiłam się obże-
rać. Jerzy posiada niesamo-
wity dar niesienia pomocy i 
nie tylko przez dotyk, jego 
słowa „wlewają się” do środ-
ka i zostają na długi czas” 
(Dominika).

„Miałam straszne bóle 
głowy, żołądka, inne jeszcze 
schorzenia, które mi bardzo 
dokuczały. Mój dzień za-
czynał się od bardzo silnych 
bóli głowy. Po pierwszej 

wizycie wstałam z łóżka jak 
skowronek” (Magdalena).

„Od paru miesięcy mę-
czyły mnie mocne bóle 
głowy. Zdecydowałam się 
przyjść do pana Raka i bóle 
głowy ustąpiły i od tamtej 
pory nie musiałam sięgać 
po tabletki przeciwbólowe” 
( Joanna).

„Stwierdzono u mnie 
nadczynność tarczycy. Mia-
łam duszności i trudności w 
przełykaniu. Towarzyszyły 
temu osłabienie, nerwowość 
i bezsenność. Po zabiegach 
ustapiły wszystkie objawy.” 
(Elżbieta z Essen).

„Endokrynolog stwier-
dził u mnie guza przysadki 
mózgowej,który powodo-
wał bóle głowy, stres, zabu-
rzenia widzenia i poraże-
nie nerwów czaszkowych. 
Po zabiegach zmniejszyło 
się stężenie prolaktyny we 
krwi. Jestem pełna życia” 

(Marlena z Wałbrzycha).
„Po zabiegu u p. Jerze-

go ustąpiły alergia, zawro-
ty głowy, szum w uszach i 
zaczęłam czytać bez oku-
larów” (Małgorzata z Los 
Angeles).

- Pomagam pacjentom 
w realizacji ich marzeń - 
mówi Jerzy Rak. Kluczem 
do realizacji wielu marzeń 
jest zdrowie. A Jerzy Rak 
potrafi je przywrócić. 

„Mojej córce pomógł 
odzyskać słuch podczas jed-
nego zabiegu.” ( Agnieszka 
z Jawora);

„W ciągu dwóch tygo-
dni zniwelował u mnie sko-
liozę kręgosłupa” (Mateusz 
z Jawora);

„Dzięki zabiegom krę-
garskim i masażom, ustąpi-
ło drętwienie rąk” (Dorota z 
Cypru);

„Leżałam przez dwa ty-
godnie w szpitalu. Lekarze 

kierowali mnie na operację 
kręgosłupa. Byłam spara-
liżowana. Po zabiegach u 
p. Jerzego mogę normalnie 
chodzić.” (Kazimiera z Mi-
kołajowic);

„Od 3 lat cierpiałam na 
bóle kręgosłupa. Nie mo-
głam chodzić, ani spać. Pan 
Jerzy postawił mnie na nogi 
i przywrócił chęć do życia.” 
(Maria z Legnicy);

„Ból ręki był tak silny, że 
nie mogłam unieść szklanki 
do góry. Byłam zakwalifiko-
wana do zabiegu. Po zabie-
gu bóle ustąpiły i zaczęłam 
żyć normalnie.” ( Jeleniogó-
rzanka);

„Miałam bóle migre-
nowe, duszności, kołatanie 
serca, problemy z jelitami, 
problemy z poruszaniem się 
i kilka innych. Po zabiegach 
czuję się, jakby mi lat uby-
ło.” (Danuta z Wrocławia);

„Po kilku zabiegach 

ustąpiła mi nerwica.” (Sta-
nisław ze Złotoryi);

„Po kilku zabiegach 
ustąpił szum w uszach.” 
(Danuta z Legnicy);

„Od 26 lat cierpiałem na 
rwę kulszową. Po zabiegach 
mogę normalnie poruszać 
się.” (Henryk z Legnicy);

„Pan Jerzy uwolnił mnie 
od alkoholizmu” (Czesław);

„Od paru miesięcy mę-
czyły mnie bóle głowy. Po 
zabiegach bóle ustąpiły” 
( Joanna z Legnicy);

„Nie mogłam zajść w 
ciążę. Po terapiach urodzi-
łam dwójkę dzieci” (Mag-
dalena ze Środy Śląskiej);

„Pan Jerzy skutecznie 
pomógł mi rzucić palenie.” 
(Marta);

- Nad ciałem należy 
mieć pieczę - utrzymywać 
w zdrowiu i należytym sta-
nie równowagi psychofi-
zycznej - mówi Jerzy Rak.  

Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12, 
rejestracja telefoniczna: 608 498 227

Sztuczki makijażowe na lato!
Latem pragniemy by nasza cera była pełna blasku i witalności. Nie jest to 
jednak łatwe zadanie, zwłaszcza gdy spędzamy dużo czasu przed kompute-
rem albo w klimatyzowanych pomieszczeniach. Jest na to rada!

Warto pomyśleć o rozświe-
tlającym pudrze lub rozświetla-
czu do twarzy, który doda skó-
rze zdrowego blasku i pozwoli 
uzyskać efekt gładkiej, rozświe-
tlonej cery. Produkt nałożony 
w odpowiednich miejscach po-
może wyeksponować centralne 
punkty twarzy i przyciągnie 
uwagę do tego co atrakcyjne. 
Pudry rozświetlające najlepiej 
sprawdzają się na wybranych 
częściach twarzy, w szczegól-
ności na kościach policzko-
wych, czole, grzbiecie nosa, ką-
cikach oczu i łuku brwiowym. 
To miejsca, które wymagają 
delikatnego rozświetlenia – tłu-
maczy Marta Popiela-Molek 
z firmy Earthnicity Minerlas. 
Stosując tego typu kosmetyki 
trzeba pamiętać o umiarze i nie 
przesadzać z ich ilością.

W lecie częstym proble-
mem jest także nadmierne wy-
dzielanie sebum, które powo-
duje błyszczenie twarzy. Kłopot 
ten mają także osoby pracujące 
w studiu przed kamerą i apa-
ratem fotograficznym. Specy-
ficzne światło studyjne spra-
wia, że niedoskonałości urody 
są bardziej widoczne. Dlatego 
warto zaopatrzyć się w puder 
matujący w nazwie, którego po-
jawia się oznaczenie HD. Taki 
kosmetyk dodatkowo utrwala 
makijaż, wygładza i sprawia, że 
cera staje się aksamitna i mięk-
ka, a także zmniejsza widocz-

ność porów oraz niedoskonało-
ści. Nawet, jeśli nie mamy cery 
problematycznej to w świetle 
reflektorów każdy najmniejszy 
zakamarek na naszej twarzy 
może się zbytnio uwidocznić. 
Zatem puder o właściwościach 
HD jest nam niezbędny w celu 
skorygowania niedoskonałości 
urody, tudzież stworzenia swo-
istego rodzaju filtra (niektórzy 
twierdzą, że nawet photoshopa) 
tak, aby w ostrym świetle re-
flektorów wyglądać korzystniej.

Na co należy zwrócić 
szczególną uwagę wybierając 
taki produkt? 

Najważniejszą kwestią, jest 
to czy puder HD oprócz swo-
jego podstawowego zadania, 
czyli utworzenia „filtra” chro-
niącego przed ukazaniem nie-
doskonałości urody w ostrym 
świetle, przedłuża trwałość 
makijażu, dodaje maksymalnie 
możliwe zmatowienie, dobrze 
się rozprowadza i nie pozosta-
wia plam. Poza tym powinien i 
mieć drobno zmieloną struktu-
rę i co najważniejsze nie działać 
zapychająco – podpowiadaMo-
nika Dworakowska wizażystka 
z MobiMakeup.pl.

Puder matujący z właści-
wościami HD jest szczegól-
nie polecany dla Pań o cerach 
skłonnych do błyszczenia, mie-
szanych i tłustych. Taki kosme-
tyk posiada w swoim składzie 
substancje absorbujące nad-

miar sebum, które sprawiają, że 
produkowany w nadmiarze łój 
skórny jest szybko pochłaniany 
przez składniki pudru. Dzięki 
temu błyszczenie twarzy zo-
staje zniwelowane, a makijaż 
znacznie dłużej utrzymuje się 
na powierzchni skóry – wyja-
śnia Marta Popiela-Molek z 
firmy Earthnicity Minerlas i 
dodaje, że substancje rozpra-
szające światło sprawiają, że 
efekt nieestetycznie błyszczącej 
cery natychmiast znika. Pro-
dukt zwiększa trwałość maki-
jażu i ze względu na to, że nie 
zawiera pigmentów ani sztucz-
nych barwników, nie zmienia 
koloru uprzednio nałożonych 
kosmetyków.

Warto poszukać pudru 
utrwalająco-matującego lub 
rozświetlającego wśród ko-
smetyków mineralnych, które 
są lekkie i nie obciążają cery, 
przez co unikniemy powsta-
wania krost i zaskórników, na 
co jesteśmy szczególnie nara-
żone w nadchodzące upalne 
dni. Pamiętajmy, że tego typu 
kosmetyki są w stu procentach 
naturalne i bezpieczne dla na-
szej cery, ponieważ nie zawie-
rają konserwantów ani żadnych 
innych dodatków chemicznych. 
Dodatkowo posiadają w swym 
składzie dwutlenek tytanu, któ-
ry jest naturalnym filtrem prze-
ciwsłonecznym. A to jest szcze-
gólnie ważne w okresie letnim.
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od 24.07.2015 
do 30.07.2015

PREMIERY:
PIKSELE 3D – Premiera 
24.07.2015
USA; od 13 lat ; Komedia/Sci
-Fi  106min
Kultowi bohaterowie gier 
lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych powracają. 
Pac-Man, wielki goryl Don-
key Kong, kosmici ze „Space 
Invaders” najadą Ziemię z 
kosmosu cyberprzestrzeni. 
Pamiętacie jak chcieliście ich 
ustrzelić? Teraz wezmą od-
wet. Nawet pozytywni bohate-
rowie gier przejdą przemianę 
i staną się superzłoczyńcami, 
których jedynym celem jest 
zamienienie świata w pikse-
le. Ludzkość znajdzie się w 
prawdziwym niebezpieczeń-
stwie, znikną miasta, a na 
ulicach będziegrasował po-
żerający wszystko wielki Pac
-Man. Jeśli myślicie, że ma-
cie siedem żyć… Na ratunek 
światu przyjdzie szkolny kole-
ga prezydenta Stanów Zjed-
noczonych (Kevin James) 
- mistrz gier komputerowych 
sprzed lat, dziś instalator ka-
blówki Sam Brenner (Adam 
Sandler).
3D NAPISY   12:30   13:15  
15:30   17:45  20:00

Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
KLUCZ DO WIECZNOŚCI – 
Premier 24.07.2015r 
USA; od 15 lat ; Dramat/Sci-Fi  
116 min
Wiekowy multimilioner dzięki 
osiągnięciom współczesnej 
medycyny przenosi swoją 
świadomość do ciała zdro-
wego, młodego człowieka. 
Choć operacja przebiega po-
myślnie, mężczyznę zaczy-
nają nawiedzać koszmarne 
wspomnienia związane z ta-
jemniczą przeszłością dawcy. 
Musi odkryć jego tożsamość 
i dowiedzieć się dlaczego 
komuś tak bardzo zależy na 
jego śmierci.
18:15   21:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
TAŚMY WATYKANU – Pre-
mier 24.07.2015r 
USA; od 16 lat ; Horror  100 
min
27-letnia Angela Holme w 
zagadkowy sposób sprowa-
dza cierpienie i śmierć na 
każdego, kto znajdzie się w 
jej pobliżu. Miejscowy ksiądz, 
ojciec Lozano, zaczyna ba-
dać jej przypadek i dochodzi 
do wniosku, że kobieta padła 

ofiarą opętania. Bezradny w 
konfrontacji z siłą nieczystą, 
zwraca się o pomoc do Wa-
tykanu. Na prośbę kapłana, 
Stolica Apostolska wysyła na 
miejsce parę doświadczonych 
egzorcystów – kardynała Bru-
una i asystującego mu wika-
riusza Imaniego. Duchowni 
nie wiedzą, że przyjdzie im 
zmierzyć się ze starożytnym 
demonem, którego szatań-
skie moce wykraczają poza 
wszystko, z czym dotychczas 
mieli do czynienia.
19:30   22:15
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
KOKO SMOKO – Premier 
24.07.2015r 
Niemcy; b/o ; Animowany/ Fa-
milijny  83 min
Mały ognisty smok Kokos 
otrzymuje niezwykle od-
powiedzialne zadanie: ma 
strzec ognistej trawy, która 
jest wielkim skarbem smo-
czego rodu. Niestety wystar-
czy chwila nieuwagi, a trawa 
znika Kokosowi sprzed nosa. 
Dzielny smok postanawia 
wyruszyć na poszukiwanie 
zaginionego skarbu. W tej 
przygodzie towarzyszyć mu 
będzie smoczy przyjaciel 

Oskar oraz sympatyczna kol-
czatka Lusia. Wkrótce Kokos 
odkryje dwie zaskakujące 
prawdy: po pierwsze -inne 
gatunki smoków nie przepa-
dają za smokami ognistymi, 
po drugie –bez ognistej trawy 
całej wyspie grozi katastro-
fa. Mały bohater postanawia 
zrobić wszystko, by uratować 
ojczyznę wszystkich smoków 
i położyć kres międzygatun-
kowym waśniom
9:30   11:30   13:30   15:30   
17:30
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
ANT-MAN 3D DUBBING/3D 
NAPISY
USA; od 12 lat ; Akcja/Sci-Fi  
117min
Zawodowy oszust Scott Lang 
(Paul Rudd) aka Ant-Man, za 
sprawą niezwykłego kostiu-
mu potrafi zmniejszać się do 
rozmiarów mrówki, zyskując 
jednocześnie nadludzką siłę. 
Gdy świat stanie w obliczu 
nowej generacji zagrożeń, 
Ant-Man wraz ze swoim men-
torem doktorem Hankiem 
Pymem (Michael Douglas), 
zaplanuje skok, który może 
zapobiec katastrofie.
3D DUBBING  10:00   14:45   

19:15
3D NAPISY   21:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
MAGIC MIKE XXL 
USA; od 15 lat ; Komedia  115 
min
Akcja „Magic Mike XXL” roz-
grywa się trzy lata po tym, jak 
Mike, będąc u szczytu sławy, 
zakończył karierę striptizera. 
Teraz pozostali członkowie 
Kings of Tampa są gotowi 
skończyć z tym zajęciem. 
Chcą to jednak zrobić w swo-
im stylu: wystąpić w Myrtle 
Beach ostatni raz, z wielką 
pompą, i zaprosić na scenę 
legendarną gwiazdę — Magic 
Mike’a. W drodze na ostat-
nie przedstawienie z kilkoma 
postojami w Jacksonville i 
Savannah, które mają służyć 
odbudowaniu starych przyjaź-
ni i nawiązaniu nowych, Mike i 
jego koledzy opanowują nowe 
ruchy i na różne sposoby roz-
prawiają się z przeszłością. 
20:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
TED 2 
USA; od 15 lat ; Komedia  119 
min
Miś Ted podejmuje w swoim 
życiu poważną decyzję. Po-
stanawia ożenić się z Tami 
Lynn (Jessica Barth) i mieć z 
nią dziecko. John (Mark Wa-
hlberg), chcąc pomóc przy-
jacielowi, postanawia zostać 
dawcą nasienia. Jednak, aby 
nowożeńcy mieli prawo do 
opieki nad maluchem, miś 
musi udowodnić przed są-
dem, że jest istotą ludzką.
15:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
MINIONKI 2D/3D 
USA; b/o ; Animacja/Familij-
ny/Komedia  91 min
Film zabierze nas w prze-
szłość, dzięki czemu pozna-
my historię Minionków - od 
zarania dziejów do czasu, gdy 
w ich życiu pojawił się Gru. 
Minionki zawsze potrzebowa-
ły złego przywódcy, służyły 
już T. Rexowi, Czyngis-cha-
nowi, Napoleonowi, a nawet 
hrabiemu Drakuli, tyle tylko, 
że… wszystkich ich przypad-
kowo zgładziły. Teraz, kiedy 
nie mają komu służyć, są po-
grążone w rozpaczy. Minionki 
Kevin, Bob i Stuart desperac-
ko poszukując zła, przemie-
rzają cały świat. Po drodze 
detronizująkrólową Elżbietę 
II i wplątują się w najdziwniej-
sze przygody. Na Florydzie, 
podczas tajemnej konwencji 
złoczyńców poznają Scarlett 

Overkill (w wersji oryginalnej 
głosu użyczyła jej Sandra 
Bullock), pierwszy w historii 
tak czarny kobiecy charakter. 
W niej cała nadzieja
3D 9:15   11:15   13:45   17:15 
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI 
2D/3D
USA; b/o ; Animacja/Familij-
ny/Komedia  102 min
Kiedy Riley wraz z rodzicami 
opuszcza rodzinne strony i 
przenosi się do San Franci-
sco, usiłuje dostosować się 
do nowej sytuacji. Jak każdym 
z nas, bohaterką kierują emo-
cje: Radość, Strach, Gniew, 
Odraza i Smutek. Dorastanie 
bywa trudne, także dla Riley. 
Chociaż Radość robi wszyst-
ko, by utrzymać pozytywną 
atmosferę, dziewczynce nie 
jest łatwo odnaleźć się w no-
wym mieście, domu i szkole…
2D  9:15
3D  11:30
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 wszystkie 
dni tygodnia na dowolny se-
ans z repertuaru kina, w wer-
sji 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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ  
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UWAGA KONKURS !!!

Bogactwo smaku - Bacon Clubhouse Burger oraz 
inne wakacyjne nowości od McDonald’s®!
25 czerwca w polskiej sieci McDonald’s nastąpi prawdziwy wysyp atrakcyjnych nowości! Menu 
wzbogaci się o nowego burgera premium - Bacon Clubhouse Burger, i to w dwóch wersjach: Beef i 
Chicken. Wśród dodatków pojawią się chipsy ziemniaczane z sosem śmietanowym oraz smakowite 
serki Mozarella Sticks. 

Menu restauracji Mc-
Donald’s to doskonałe po-
łączenie zróżnicowanych 
smaków. Dzięki bogatej 
ofercie kanapek, przekąsek i 
deserów każdy z gości znaj-
dzie coś dla siebie. Tego lata 
stałe menu zostanie uzupeł-
nione kolejnymi, atrakcyj-

nymi propozycjami. 
Już w ten czwartek ofer-

ta kanapek McDonald’s 
wzbogaci się o nową prze-
bojową propozycję. Bacon 
Clubhouse Burger to  ideal-
na propozycja dla wielbicieli  
burgerów bogatych w skład-
niki i smak. W wersji Beef 

znajdziemy dużą porcję 
soczystej wołowiny; w wer-
sji Chicken – duży kotlet z 
piersi kurczaka w chrupią-
cej panierce. Kompozycja 
składników obejmuje po-
nadto plaster pysznego to-
pionego sera typu cheddar 
oraz aż trzy plastry chru-

piącego bekonu. a. Jedno-
cześnie jego skład obfituje w 
warzywa. Całość serwowana 
jest bowiem w pysznej buł-
ce pszennej z kruchą sałatą, 
dwoma plastrami pomidora 
oraz krążkami czerwonej 
cebuli. Bogactwo smaku 
podkreśla klasyczny burge-

rowy sos. Z pewnością więc 
ten burger sprosta nawet 
najwyższym wymaganiom.

W menu debiutują tak-
że wyśmienite kąski Moza-
rella Sticks. Są doskonałe 
jako samodzielna przekąska 
na mniejszy głód lub jako 
dodatek do innych potraw. 
Miękki i delikatny ser mo-
zzarella w chrupiącej złoci-
stej panierce oraz sos żura-
winowy stanowią doskonałe 
połączenie smakowe! No-
wością wśród dodatków są 

też Chipsy Ziemniaczane. 
Podane na ciepło, złoci-
ste i przyjemnie chrupiące 
chipsy  z kremowym sosem 
śmietanowym z pewnością 
przypadną do gustu go-
ściom restauracji. 

Zapraszamy na fanpage 
McDonald ’s Polska https://
www.facebook.com/McDo-
naldsPolska i www.mcdo-
nalds.pl.

Mamy dla naszych czytelników 20 zaproszeń do restauracji McDonald’s® na przepyszne zestawy z kanapką Clubhouse, jeżeli chcesz je wygrać, wyślij 
majla na adres konkursy@24legnica.pl w treści podając imię i nazwisko oraz nr telefonu a w tytule wpisując MC
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PONIEDZIAŁEK

Wróci do więzienia za barana
Rok i dwa miesiące za kratkami spędzi świdniczanin, który zwrócił się do policjanta per „baran” i „kutas”. Ponadto grożąc mu śmiercią próbował zmusić 
do zaprzestania czynności służbowych oraz usiłował zniszczyć protokół przesłuchania. 

Na Komendę Powia-
tową Policji R.K. trafił w 
związku z toczącym się 
przeciwko niemu postępo-
waniem po zawiadomieniu 
o niepopełnionym prze-
stępstwie. Przebywał wów-
czas w zakładzie karnym, 
skąd 10 maja 2012 roku 
został doprowadzony na 
konfrontację z jednym ze 
świadków. Według policjan-
tów, od początku pobytu na 
komendzie R.K. Zachowy-
wał się prowokując, napa-
stliwie, agresywnie. Krzy-
czał, że odmawia udziału 
w konfrontacji ze względu 
na nieobecność obrońcy i 
brak wcześniejszego zawia-
domienia. Zarzucał funk-
cjonariuszom popełnienie 

przestępstwa i nieudolność. 
Przerywał. Nie dopuścił do 
odczytania uprzednio zło-
żonych zeznań. Nie dawał 
się uspokoić. 

W pewnym momencie 
oskarżony zwrócił się do 
obecnego w pokoju aspi-
ranta: „Co się tak gapisz, 
baranie? Wy wszyscy jeste-
ście nieroby, powinniście 
pracować do 67 roku życia. 
Wszyscy jesteście kutasy”. 
Zagroził, że go znajdzie. 
Chciał zobaczyć służbowa 
legitymację funkcjonariu-
sza, i została mu okaza-
na. Ale wobec zachowania 
oskarżonego policjanci nie 
mogli kontynuować kon-
frontacji. Zapisali to w 
protokole i dali R.K. do-

kument do podpisania. Za-
miast podpisu, świdnicza-
nin zaczął skrobać: „Jestem 
zastraszany i wyzywany 
przez…”.  Następnie od-
mówił podpisania proto-
kołu i pogniótł go usiłując 
go zniszczyć. Policjantom 
udało się w porę odebrać 
mu papier. 

W drodze powrotnej do 
zakładu karnego konwój 
zatrzymał się w Wałbrzy-
chu. Gdy w końcu dotarł do 
celu, okazało się, że oskar-
żony ma obrażenia ciała w 
postaci opuchlizny na pra-
wym policzku i zaczerwie-
nienia na czole. Następnego 
dnia R.K. złożył doniesie-
nie, że został pobity przez 
policjantów w trakcie kon-

frontacji na komendzie w 
Świdnicy, ale śledztwo w tej 
sprawie zostało prawomoc-
nie umorzone.  

Świdnicki sąd dał wia-
rę świadectwu policjantów, 
a nie R.K., który twierdził, 
że był prowokowany i że 
został na komendzie po-
bity. Zauważył „, że tego 
rodzaju postępowanie ze 
strony oskarżonego wpisu-
je się w model zachowania, 
jaki oskarżony prezento-
wał również w toku tego 
procesu, wielokrotnie de-
monstrując agresję, napa-
stliwość, roszczeniowość i 
sztywne przekonanie o wła-
snej nieomylności i niewin-
ności.„

R.K. ma bogatą kartote-

kę i niejeden wyrok w port-
folio. Do życiorysu Sąd Re-
jonowy w Świdnicy dopisał 
mu właśnie nową kartę: rok 
i dwa miesiące pozbawie-
nia wolności za „barana”, 
„kutasa”, groźby i protokół. 
Sąd uznał świdniczanina za 
jednostkę wysoce zdemo-
ralizowaną. „Przestępstwa 
przypisane oskarżonemu, 
popełnione na szkodę funk-
cjonariusza Policji należą 
do czynów o szczególnej 
społecznej szkodliwości, 
wymierzone są bowiem w 
dwa dobra chronione pra-
wem – dobre imię i wolność 
od gróźb oraz swobodne, 
niezakłócone wykonywa-
nie czynności służbowych 
przez funkcjonariusza pu-

blicznego. Zachowanie 
oskarżonego świadczyło 
nie tylko o braku posza-
nowania dla cudzych dóbr 
osobistych ale i generalnie 
dla obowiązującego porząd-
ku prawnego.(...) Wobec 
sprawcy takiego jak R. K. 
konieczna jest stanowcza 
reakcja znajdująca swój wy-
raz w wymiarze i rodzaju 
orzeczonej kary, by tym do-
bitniej uświadomić oskar-
żonemu stopień naganności 
jego czynów, a tym samym 
pokazać, że naruszenie pra-
wa niesie za sobą poważne 
konsekwencje. ” - czytamy 
w uzasadnieniu wydanego 
w Świdnicy wyroku. Wyrok 
jest nieprawomocny.

Piotr Kanikowski


