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W Wałbrzychu można ogłuchnąć
Według Najwyższej Izby Kontroli, władze Wał-
brzycha przykładają niedostateczną wagę do 
ochrony mieszkańców przed hałasem. Zwlekają z 
opracowaniem mapy akustycznej miasta. 

Na opracowanie mapy 
akustycznej, zgodnie z dyrek-
tywą Parlamentu Europej-
skiego z 2002 roku wymaga-
nej dla miast liczących ponad 
100 tys. mieszkańców, prezy-
dent Wałbrzycha miał czas 
do 30 czerwca 2012 roku. 
W czerwcu 2013 roku Ro-
man Szełemiej informował 
Główny Inspektorat Ochro-
ny Środowiska, że samorządu 
nie stać na wypełnienie tego 
zadania i że „mapa akustycz-
na zostanie wykonana po 
zgromadzeniu odpowiedniej 
ilości środków finansowych” 
(co najmniej 630 tys. zł). 
Odpowiedzialnością za prze-
kroczenie granicznego termi-
nu obarczał byłego starostę 
wałbrzyskiego, na którym ów 

obowiązek spoczywał w cza-
sie, kiedy Wałbrzych nie był 
jeszcze miastem grodzkim.  
Ale – jak zauważają inspek-
torzy NIK- do 16 grudnia 
2013 r. Urząd Miejski w 
Wałbrzychu wciąż nie przy-
gotował specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia, 
ani nie dokonał wyboru  wy-
konawcy opracowania. Spo-
rządzenie mapy akustycznej 
miasta Wałbrzycha i ewentu-
alnie opracowanie programu 
ochrony środowiska przed 
hałasem urzędnicy zaplano-
wali w terminie do 31 grud-
nia 2014 r. 

Ciąg dalszy na stronie 2
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Ciąg dalszy ze strony 1
Nie posiadając mapy, władze 

Wałbrzycha nie dysponowały 
kompletnymi danymi o stanie 
akustycznym aglomeracji. Ale 
same cząstkowe pomiary pro-
wadzone w latach 2011-2012 w 
pobliżu arterii komunikacyjnych 
powinny budzić niepokój. Zagro-
żenia przekroczenia norm doty-
czyły m.in. kilkudziesięciu punk-
tów przy drogach wojewódzkich 
wojewódzkiej nr 376 i 367 oraz 
drodze krajowej nr 35. Aż 99 
procent mieszkańców zamieszku-
jących tereny przy drodze nr 376 
żyje w niedobrych, a 1 procent w 
złych warunkach akustycznych. 
Równie fatalnie jest w przypadku 
drogi 367 (91 proc ma niedobre 
warunki akustyczne, 9 proc złe).

Ze względu na brak mapy 
akustycznej, w Wałbrzychu nie 
powstał także program ochrony 
środowiska przed hałasem dla te-

renów, na których poziom hałasu 
przekracza poziom dopuszczalny. 
Tylko częściowo ten problem roz-
wiązuje  kompleksowy „Program  
ochrony środowiska przed hała-
sem dla województwa dolnoślą-
skiego na lata 2009-2013” przy-
jęty w urzędzie marszałkowskim, 
zakładający na terenie aglomeracji 
wałbrzyskiej m.in. budowę ekra-
nów akustycznych, chroniących 
budynki szpitalne przed hałasem. 
W wielu miejscach, które są po-
ważnie narażone na hałas, ich 
postawienie nie jest technicznie 
możliwe ze względu na usytuowa-
nie budynków zbyt blisko trasy. 
Dolnośląski Urząd Marszałkow-
ski proponuje wprowadzenie na 
tych odcinkach dróg ograniczeń 
w ich użytkowaniu. Pomysłem na 
walkę z hałasem w mieście była 
też obwodnica Wałbrzycha. 

Jednocześnie NIK docenia 
wysiłki Urzędu Miasta w Wał-

brzychu, które w przyszłości mogą 
przynieść efekty w tym zakresie. 
Chodzi o budowę ścieżek rowe-
rowych wzdłuż Al. Podwale (3,4 
km), ul. Uczniowskiej (1,3 km) i 
ul. Wysockiego (1 km) oraz mo-
dernizację nawierzchni ulic Pługa, 
Uczniowskiej, Armii Krajowej, 
Makuszyńskiego, Sokołowskiego, 
11 Listopada, Palisadowej, Sikor-
skiego, Wysockiego oraz części 
łącznika drogi wojewódzkiej nr 
379 z ul. Uczniowską w Wałbrzy-
chu. 

Prezydent Roman Szełemiej, 
polemizując z zastrzeżeniami 
kontrolerów, zwraca uwagę, że 
miasto współfinansuje remonty 
i przebudowy dróg innych za-
rządców na terenie Wałbrzycha. - 
Wskazuje to wyraźnie na poważne 
podejście władz miasta do spraw 
ochrony środowiska - twierdzi. - 
Wykonywanie zadań inwestycyj-
nych powodujących rzeczywiste 

zmniejszenie uciążliwości hałasu 
w przypadku ograniczonej ilości 
środków finansowych i olbrzymiej 
ilości potrzeb,  jest korzystniejsze 
dla środowiska, niż wykonanie 
kosztowej mapy akustycznej. 

Brak mapy akustycznej i ba-
zującego na niej programu ochro-
ny środowiska przed hałasem to 
niejedyne zastrzeżenia. W swoim 
raporcie NIK zwróciła uwagę, że 
władze Wałbrzycha potrzebowały 
aż kilku miesięcy zajęło przypi-
sanie obowiązków pracownikom 
komórki merytorycznej zajmu-
jącej się ochroną mieszkańców 
przed hałasem. Nie kontrolowano 
też zadań z tego zakresu. Naj-
wyższa Izba Kontroli negatywnie 
oceniła działalność Urzędu Mia-
sta w Wałbrzychu w roku 2013 
w zakresie ochrony mieszkańców 
przed hałasem.

Piotr Kanikowski

W Wałbrzychu można ogłuchnąć
Zimny 

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

Ostatnio aby być cool wystarczy wylać sobie na głowę 
kubeł wody z lodem. Ochoczo korzystają z tego trendu 
politycy różnych opcji, pomni, że wybory za niespełna 
trzy miechy. Mam nadzieję, że ta woda spłynie po nich 
jak po gęsi, a wyborcy zamiast sprawdzać na Facebooku 
kto się zmoczył, zaczną w końcu pytać o program i roz-
liczać z dokonań.

Mam osobisty problem z Ice Bucket Challenge. Trudno 
mi pozbyć się myśli, że ta zabawa dowodzi kompletne-
go skretynienia tzw. zachodniej cywilizacji, gdzie bez-
refleksyjnie marnuje się wodę i energię, podczas gdy 
400 milionom ludzi w Afryce grozi śmierć z pragnienia. 
Trudno też nie zwątpić w szczere intencje polityków, 
jeśli pod zimny prysznic wchodzą w koszulce ze swym 
nazwiskiem i wyborczym sloganem. Niekoniecznie im 
wierzę, kiedy dziękują politycznym przeciwnikom za 
rzucenie rękawicy, i podejrzewam, że także ich własne 
nominacje wcale nie są wolne od złośliwości oraz wyra-
chowania. Jestem prawie pewien, że często z niewinnym 
uśmiechem wymieniają nazwiska ludzi, których najchęt-
niej utopiliby w kuble z lodem. Absolutnie niestosowne 
wydaje mi się wywoływanie do dobroczynności po na-
zwisku, bo ona powinna być wyłącznie osobistą decyzją 
darczyńcy, spontanicznym odruchem serca i aktem do-
brej woli. Zgadzam się również z papieżem Franciszkiem, 
że chrześcijanin pomaga innym nie chwaląc się tym; że 
chrystusowy model charytatywności wygląda inaczej. 
Z drugiej strony trudno mi zignorować fakt, że dzięki 
akcji Ice Bucket Challange skutecznie, bardzo efektyw-
nie, zbiera się fundusze na walkę ze straszliwą chorobą, 
edukując przy okazji ludzi, którzy pewnie nigdy by nie 
usłyszeli o ALS gdyby nie wysyp głupiutkich filmików 
w YouTube i na Facebooku. Jeśli więc kiedyś dzięki tym 
pieniądzom uda się opracować skuteczną metodę le-
czenia przyczyn stwardnienia zanikowego bocznego lub 
przynajmniej zminimalizować czyjeś cierpienie, to moje 
malkontenctwo zupełnie nie ma sensu. 
Mam tylko nadzieję, że woda z lodem spłynie po polity-
kach jak po gęsi i że stojąc przed wyboczą urną Polacy 
nie będą przypominać sobie, jak kandydaci na radnych, 
burmistrzów, prezydentów oblewali się w Ice Bucket 
Challange. Że ważniejsze będzie, co dotąd zrobili dla lo-
kalnej społeczności. Że bardziej od wymuszonego luzu 
liczyć się będą dobre pomysły, doświadczenie, sensow-
ny program, energia, uczciwość, osobista wiarygod-
ność.
Pomysł połączenia charytatywnej akcji z wesołą zaba-
wą nie jest nowy i nie został przeszczepiony do Polski 
z Ameryki za pomocą Facebooka. Tak przecież od 22 lat 
działa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, organizu-
jąc Finały, podczas których ludzie jednocześnie bawią 
się na koncertach, zakładają dziwaczne przebrania, nie 
stronią od zachowań właściwych pacjentom poradni 
psychiatrycznej i gremialnie wrzucają datki do puszek. 
Niezależnie od efektów, uważam, że przedsięwzięciu 
Fundacji WOŚP jest jednak zdecydowanie więcej klasy 
niż w Ice Bucket Challange. 

Szełemiej rozdaje mieszkania
Społeczna Komisja Mieszkaniowa zakończyła rozpatrywanie wniosków mieszkańców Wałbrzycha o nowe 
mieszkania komunalne. Na stronie internetowej urzędu miasta pojawiły się nazwiska osób, które otrzyma-
ją we wrześniu klucze do nowych mieszkań.

Tak na wizualizacji wygląda jeden z budynków, w którym powstały nowe miesz-
kania dla mieszkańców Wałbrzycha.

Do Komisji wpłynęły 674 
wnioski, z czego 334 przeszły 
wstępną kwalifikację. Wybra-
no 206 osób z największą ilo-
ścią punktów, wg podziału na 
mieszkania 1,2 i 3 pokojowe.

Zasady i kryteria przyzna-
wania mieszkań określa uchwa-
ła Rady Miejskiej Wałbrzycha. 
Z kolei zarządzenie prezydenta 
Wałbrzycha określa sposób re-
alizacji wniosków o przydział 
mieszkań. Preferowane były 
trzy grupy mieszkańców, mło-
dzi wychowujący dzieci, osoby 
starsze od lat zamieszkałe w 
Wałbrzychu, a także niepełno-
sprawni. Wszystkie osoby stara-
jące się o nowe mieszkanie nie 
mogły mieć zaległości czynszo-
wych.

85 mieszkań otrzymają lu-
dzie młodzi wychowujący dzie-
ci,88 mieszkań trafi do osób 
starszych a 33 - do osób niepeł-
nosprawnych.

Pierwsi lokatorzy otrzymają 
klucze do mieszkań na ul. Sta-
szica i Jana Pawła II we wrze-
śniu. W kolejnym etapie osoby, 
które zamieszkają w budynkach 
na ul. Wiejskiej.

- Warto podkreślić ,że 88 
mieszkań które zdadzą osoby 
starsze, po sprawdzeniu, zostaną 
przekazane kolejnym mieszkań-
com Wałbrzycha - podkreślała 

Jolanta Pabisz, kierownik Biura 
Lokalowego Urzędu Miejskie-
go w Wałbrzychu.

Na realizację budowy no-
wych mieszkań komunalnych 
pn. Nasz Nowy Dom, miasto 

pozyskało dofinansowanie w 
wysokości 10 mln zł z Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: Urząd Miasta w 
Wałbrzychu

FOT. URZĄD MIASTA W 
WAŁBRZYCHU
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Fabryka coraz większa
W sierpniu oficjalnie zakończyła się rozbudowa świdnickiej fabryki Colgate-Palmolive. 

Projekt rozpoczęto na 
przełomie II i III kwartału 
2013 roku. Niedawno nastą-
piło otwarcie nowej części 
fabryki oraz rozpoczęcie pro-

dukcji płynów do higieny jamy 
ustnej. Tym samym zakład 
Colgate-Palmolive w Świdni-
cy stał się strategiczną fabryką 
koncernu w Europie, dostar-

czającą pasty i płyny na rynek 
Europejski.

Colgate-Palmolive jest 
wiodącym, światowym produ-
centem dóbr konsumpcyjnych. 

Koncentruje się na czterech 
głównych obszarach: higiena 
jamy ustnej, pielęgnacja cia-
ła, środki czystości oraz kar-
my dla zwierząt domowych. 

Colgate-Palmolive sprzedaje 
swoje produkty w ponad 200 
krajach na całym świecie pod 
wieloma markami.

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy

FOT. URZĄD MIEJSKI 
W ŚWIDNICY
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Największe polskie ośrodki akademickie
W ramach cyklicznej akcji edukacyjnej serwisu Szybko.pl i agencji Metrohouse „Wynajmuj bezpiecznie”, już po raz piąty prezentowany jest ranking 
miast akademickich z punktu widzenia kosztów wynajmu mieszkań. W rankingu prezentowane są średnie ceny ofertowe dla poszczególnych dzielnic, 
obliczone na podstawie ofert zamieszczonych w serwisie Szybko.pl. 
NEGOCJOWANIE CEN

Aktualnie ze względu na 
dużą liczbę ofert mieszkań na 
wynajem możliwe jest negocjo-
wanie stawek. Według eksperta 
Metrohouse Marcina Jańczuka 
jednym z najskuteczniejszych 
argumentów w trakcie nego-
cjacji z właścicielem jest długi 
okres wynajmu. – „Wielu wła-
ścicieli mieszkań jest gotowych 
na ustępstwa cenowe w zamian 
za pewność, że najemca będzie 
terminowym płatnikiem czyn-
szu i podpisze umowę, która 
zagwarantuje wynajem na okres 
co najmniej dwunastu miesięcy” 
– stwierdza Marcin Jańczuk. Do-
daje, że w przypadku studentów 
plusem może być również pod-
pisanie umowy przez rodziców, 
którzy stają się właściwe gwa-
rantem regularnych płatności 
czynszu. Możliwe jest również  
obniżanie wielkości czynszu 
w zamian za niewielki remont 
mieszkania. Może więc warto 
zaproponować właścicielowi od-
malowanie mieszkania w zamian 
za odpowiedni upust w najmie?

Ekspert  Metrohouse dodaje, 
że o wiele łatwiej jest negocjować 

czynsz najmu w przypadku du-
żych mieszkań 3 i 4-pokojowych. 
Mniejsze lokale są popularnym 
produktem na rynku i zwykle, o 
ile cena nie jest zbyt wygórowa-
na, nie ma większych trudności 
ze znalezieniem najemcy. Nie 
oznacza to, że ceny mniejszych 
metrażowo mieszkań nie moż-
na negocjować. Kwota, którą 
jesteśmy w stanie wynegocjować 
zależy od wielu czynników, ale z 
doświadczeń pośredników wy-
nika, że wynosi ona średnio od 
5 nawet do 10 proc. ceny wywo-
ławczej.
RANKING MIAST (od naj-
tańszego do najdroższego)

Numer 1 ŁÓDŹ – najtań-
sze mieszkania

Czwarte miasto w rankingu 
największych polskich ośrod-
ków akademickich (około 120 
tys. studentów, 23 uczelnie wyż-
sze uczelnie) zajmuje 1 miejsce 
w rankingu kosztów wynajmu. 
Łódzcy studenci zapłacą naj-
mniej w kraju. Za kawalerkę 
na Bałutach czy Łodzi Górnej 
około 770 złotych. Mieszkanie 
2-pokojowe to wszędzie poza 
Śródmieściem to koszt około 

1200-1250 złotych, a za 3 pokoje 
trzeba zapłacić od 1360 na Ba-
łutach do 2 tys. w Śródmieściu.

Numer 2 KATOWICE – 
niedrogo, ale wybór niewielki

Koszty wynajmu miesz-
kań w Katowicach nie należą 
do najwyższych w Polsce, ale 
oferta również nie jest zbyt bo-
gata. Ogłoszeń wynajmu jest 
o 50% mniej niż w Gdańsku i 
ponad 4-krotnie mniej niż w 
Poznaniu. Najtańsze mieszkania 
do wynajęcia usytuowane są w 
dzielnicach Zawodzie i Załęże, a 
najdroższe w Śródmieściu i Bry-
nowie.

Numer 3 GDAŃSK – duże 
zróżnicowanie cen

W aglomeracji tak dużej jak 
Gdańsk duże zróżnicowanie cen 
w zasadzie nie powinno dziwić. 
W Gdańsku Brzeźno za wyna-
jem kawalerki zapłacimy średnio 
810 złotych, a w Centrum miasta 
będzie to kosztowało nawet o 
połowę więcej czyli 1290 na Sta-
rym Mieście czy 1200 w Śród-
mieściu. Najtańszymi gdańskimi 
dzielnicami są Brzeźno i Ujeści-
sko. Do najdroższych poza Śród-
mieściem i Starym Miastem na-

leży również Oliwa i Wrzeszcz.
Numer 4 – POZNAŃ – po-

równywalne koszty we wszyst-
kich dzielnicach

Poznań znajduje się na 4 po-
zycji wśród miast z największą 
liczbą studentów i taką samą po-
zycję zajmuje w rankingu kosz-
tów wynajmu. Warto odnoto-
wać, że poziom cen wynajmu w 
dzielnicach Poznania jest bardzo 
wyrównany. Nawet na Starym 
Mieście wynajem mieszkanie nie 
kosztuje dużo więcej niż w pozo-
stałych częściach miasta. Najtań-
sze, popularne wśród studentów 
duże mieszkania do wynajęcia, 
można znaleźć na poznańskich 
Winogradach  i Piątkowie. Na-
tomiast najtańsze kawalerki do 
wynajęcia znajdują się na Ła-
zarzu, Grunwaldzie, ale także 
Winogradach, które są najtańszą 
dzielnicą Poznania.

Numer 5 KRAKÓW – 
Wielu studentów i bogata ofer-
ta ofert na wynajem

Kraków jest drugim co do 
wielkości miastem akademickim 
w Polsce, ale w rankingu kosz-
tów wynajmu wyprzedzają go 
Warszawa i Wrocław. Zarów-

no popyt jak i podaż utrzymują 
się tu na wysokim poziomie. 
Kraków jest również jednym z 
miast najczęściej odwiedzanych 
przez turystów, co wpływa na 
zróżnicowanie standardu i cen 
mieszkań przeznaczonych do 
wynajęcia. Najtańsze mieszkania 
do wynajęcia znajdują się w No-
wej Hucie i dzielnicy Prokocim. 
Wynajęcie kawalerki w Nowej 
Hucie to koszt około 900 zło-
tych miesięcznie, mieszkanie 
3-pokojowe można wynająć za 
1400, a na Prokocimiu za 1375. 
Ponad dwukrotnie drożej jest na 
Starym Mieście, Śródmieściu i 
Grzegórzkach. 

Numer 6 – WROCŁAW – 
drożej tylko w stolicy

Wrocław jest trzecim co do 
wielkości ośrodkiem akademic-
kim po Warszawie i Krakowie, 
ale koszty wynajmu wyższe są 
jedynie w Warszawie. Za ka-
walerkę trzeba zapłacić średnio 
od 1120 złotych w dzielnicy 
Fabryczna do 1300 na Starym 
Mieście. Ceny mieszkań dwu-
pokojowych i trzypokojowych są 
zdecydowanie bardziej zróżni-
cowane. Najtaniej można wyna-

jąć na Psim Polu za około 1360 
złotych,  podczas gdy Na Starym 
Mieście jest to już 1920 złotych. 
Najwięcej ogłoszeń wynajmu we 
Wrocławiu pochodzi z dzielnicy 
Krzyki – ponad 32%, ze Starego 
Miasta około 20%, 12% z Fa-
brycznej, 10% z Psiego Pola.

Numer 7 – WARSZAWA 
– wysokie, ale bardzo zróżnico-
wane stawki wynajmu

Warszawa jest największym 
i najdroższym miastem akade-
mickim w Polsce. Za wynajem 
mieszkania trzeba tu zapłacić 
kilkaset złotych miesięcznie 
więcej niż w innych miastach. 
Rozbieżności cenowe pomiędzy 
dzielnicami Warszawy są bardzo 
duże, co jednocześnie pozwa-
la studentom na wybór miejsca 
zamieszkania, które jest dosto-
sowane do ich możliwości finan-
sowych. Mieszkanie 2 pokojowe 
można wynająć za 1580 na Bia-
łołęce, za 1700 złotych na Pradze 
Północ, za 2100 na Ursynowie 
lub za 2500 na Mokotowie lub 
Wilanowie. 

Źródło: metrohaus.pl; szybko.
pl
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Sprawdzian szóstoklasisty 
- o czym trzeba pamiętać?
Od nowego roku szkolnego szóstoklasiści po raz pierwszy przystąpią do obowiązkowego egzaminu z 
języka obcego nowożytnego. Jak będzie przebiegał egzamin i jakich zagadnień można się spodzie-
wać?

Przebieg sprawdzianu 
Sprawdzian szóstoklasisty 

odbędzie się 1 kwietnia 2015 
roku (środa). Jest podzielony 
na dwie części, które przepro-
wadzone zostaną tego samego 
dnia. 

Część pierwsza, czyli język 
polski i matematyka rozpocz-
nie się o godz. 9:00 i potrwa 80 
minut. 

Część druga - język obcy 
nowożytny zacznie się o godz. 
11:45 i będzie trwał 45 minut. 

Część 1: Język polski 
Zadania z języka polskie-

go będą miały formę otwartą 
i zamkniętą. Polecenia odnosić 
się będą do tekstów literackich, 
publicystycznych oraz ikonicz-
nych i obejmą zagadnienia z 
dziedzin: język polski, historia 
oraz przyroda. 

Jednym z zadań otwartych 
na sprawdzianie szóstoklasisty 
będzie napisanie dłuższej wy-
powiedzi pisemnej, w tym opo-
wiadania z dialogiem, kartki z 
pamiętnika, wpisu w dzienniku, 
listu oficjalnego, sprawozdania 
lub opisu postaci, przedmiotu, 
krajobrazu. Na sprawdzianie 
może zostać sprawdzona także 
umiejętność tworzenia form 
użytkowych, np. zaproszenia, 

ogłoszenia, notatki. 
Dłuższa odpowiedź pi-

semna oceniana będzie według 
następujących kryteriów: treści, 
stylu, języka, ortografii i in-
terpunkcji. Praca nie powinna 

zająć mniej niż połowę wyzna-
czonego miejsca. 

Część 1: Matematyka 
Polecenia z matematyki 

na sprawdzianie szóstoklasisty 
będą miały formę otwartą oraz 
zamkniętą. Zadania sprawdzą 
takie umiejętności jak: spraw-
ność rachunkowa, odczyty-
wanie wykresów, interpretacja 
danych tekstowych, liczbowych 
i graficznych, rozumowanie i 
tworzenie strategii, modelowa-

nie matematyczne.
Polecenia z matematyki 

obejmą zagadnienia z aryt-
metyki oraz geometrii, w tym: 
ułamki, procenty, obliczanie 
miar, obliczanie pól figur, ob-

liczenia pieniężne, obliczanie 
skal map, porównywanie liczb, 
proste równania jednodziała-
niowe z niewiadomą, rozpo-
znawanie figur geometrycz-
nych, odczytywanie wskazań 
zegarów. 

Część 2: Język obcy nowo-
żytny 

Szóstoklasista ma możli-
wość napisania sprawdzianu z 
języków angielskiego, francu-
skiego, hiszpańskiego, włoskie-

go, niemieckiego i rosyjskiego. 
Przystąpi do sprawdzianu z 
tego języka obcego, którego 
uczył się jako przedmiot obo-
wiązkowy w szkole. 

Zadania egzaminacyjne 
sprawdzą takie umiejętności 
jak: czytanie ze zrozumieniem, 
rozumienie ze słuchu, znajo-
mość funkcji (reagowanie na 
wypowiedzi, świadomość języ-
kowa) i środków językowych 
(struktury leksykalne i grama-
tyczne). 

Wyniki sprawdzianu 
W dniu zakończenia roku 

szkolnego każdy uczeń otrzy-
ma zaświadczenie o szczegó-
łowych wynikach sprawdzianu. 
Na zaświadczeniu będą poda-
ne cztery wyniki (wyrażone w 
procentach):

wynik z części pierwszej 
(wynik ogólny oraz szczegóło-
we wyniki z języka polskiego i 
matematyki) 

wynik z części drugiej (z ję-
zyka obcego nowożytnego) 

Nie ma określonego mini-
malnego wyniku, który każdy 
szóstoklasista powinien uzy-
skać. Sprawdzianu po szkole 
podstawowej nie można nie 
zdać.

źrodło: edu.pl

Wymiana handlowa - wy-
miana językowa 

Polacy najczęściej deklaru-
ją znajomość języka czeskiego 
- 17% badanych. Następnie 
język holenderski i ukraiński 
- 9%, a także język szwedzki - 
7% respondentów.

Takie wyniki można wy-
tłumaczyć statystykami han-
dlu zagranicznego. Czechy są 
trzecim, zaraz po Niemczech i 
Wielkiej Brytanii, krajem eks-
portowym. Holandia znajduje 
się na siódmym miejscu. Ukra-
iny i Szwecja to również jedni 
z najważniejszych dla Polski 
partnerów handlo-
wych.

W 
pierw-
sz e j 

dzie-
s i ą t c e 
z n a l a z ł y 
się także języki 
portugalski, norweski, 
japoński, słowacki i chiński.

Najbardziej opłacalny ję-
zyk chiński 

50% badanych, którzy 
znają język chiński, otrzymuje 
zarobki powyżej 6000 zł; 25% 
zarabia powyżej 9000 zł. Do 
najbardziej opłacalnych języ-
ków poza chińskim należą ję-
zyki węgierski, serbski, arabski 
i szwedzki. Osoby deklarujące 
ich znajomość zarabiają śred-
nio 5000 zł i więcej. Wynika 
to z faktu, że Chiny, Węgry i 
Szwecja są bardzo cennymi dla 
Polski partnerami handlowy-
mi.

Pensja a umiejętności 
Wysokość zarobków jest 

w dużej mierze zależna od 
poziomu znajomości języka 
obcego. Wynagrodzenia osób 
z dobrym poziomem znajo-
mości nietypowego języka są 
o 300 zł większe od pracow-

ników bez takiej umiejętności, 
a z poziomem bardzo dobrym 
nawet o 900 zł.

Największe zarobki w te-
lekomunikacji i IT 

Osoby, które deklarują 
znajomość nietypowego języ-
ka obcego, najwięcej zarabiają 
w branży telekomunikacyjnej i 
otrzymują przeciętnie o 675 zł 
więcej od osób bez znajomo-
ści takiego języka. Ich pensje 
wahają się pomiędzy 4 600 a 
8 880 zł.

Wysokie zarobki otrzymu-
ją także pracownicy branży IT 
(mediana wynosi 5 600 zł), a 

także pracujący w 
energetyce oraz 

w przemy-
śle cięż-

kim.

Z 
b a d a ń 

wynika, że 
znajomość niety-

powego języka obcego 
jest najmniej ceniona w me-
diach, reklamie, szkolnictwie i 
sektorze publicznym.

Największe zarobki dla 
dyrektorów i pracowników 
firm zagranicznych 

Ponad połowa dyrektorów 
i członków zarządu, którzy 
znają nietypowy język obcy, 
zarabia od 7 600 zł do 25 000 
zł. 25% z nich otrzymuje wy-
nagrodzenie powyżej 25 000 
zł. Zarobki dyrektorów mocno 
kontrastują z zarobkami in-
nych pracowników.

Osoby zatrudnione w 
zagranicznych przedsiębior-
stwach otrzymują o wiele wyż-
sze zarobki niż pracownicy w 
Polsce. Wynagrodzenie w pol-
skich firmach jest o 500 zł niż-
sze niż 25% najniższych pensji 
zagranicą.

źródło: wynagrodzenia.pl

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń Sedlak & 
Sedlak w 2013 roku wykazało, że co druga oso-
ba znająca nietypowy (tj. inny niż angielski, nie-
miecki, francuski, rosyjski) język obcy zarabia 
powyżej 4.400 PLN brutto miesięcznie i o prawie 
10% więcej niż badani bez takiej umiejętności.

Znasz nietypowy 
język obcy? 
Zarobisz więcej!
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Budżet obywatelski – analiza propozycji
Zgłoszenia dopisały, rusza procedura analizy wniosków w ramach II edycji akcji „Moja Świdnica. Mój budżet”. W jej ramach świdniczanie oraz orga-
nizacje złożyli w sumie 99 wniosków. Autorami 20 są organizacje pozarządowe, a 79 przygotowali sami mieszkańcy. Pod wnioskami widnieje łącznie 
1.200 podpisów!

– Mieszkańcom, stowa-
rzyszeniom i wszystkim oso-
bom zaangażowanym 

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

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

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

Na 99 wniosków, 27 jest 
wskazanych jako ogólnomiej-

skie, 70 dzielnicowe, 
a 2 bez przydziału. Na 70 

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

Źródło: Urząd Miasta w 
Świdnicy

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

• chodniki i drogi ro-
werowe – 22,
• rekreacja – 21,
• ulice i parkingi – 18,
• place i skwery – 14,
• inne – 5,

• parki – 4,
• oświetlenie – 3,
• bezpieczeństwo – 2,
• sprawy społeczne – 2,
• infrastruktura tech-
niczna – 2,

• oświata – 2,
• zagospodarowanie 
wnętrz kwartałów – 2,
• mieszkalnictwo – 1,
• ochrona dziedzictwa 
– 1.

Debiut Gospodarczy – przybywa nagród!
Do 16 września Urząd Miejski w Świdnicy przyjmuje zgłoszenia w ramach konkursu „Debiut gospodarczy”. Konkurs promuje przedsiębiorczość i młodych 
ludzi z ciekawym pomysłem na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Pula nagród finansowych – 60 tys. zł przeznaczona przez miasto zostanie 
wzbogacona o kolejne nagrody rzeczowe od spółki DASE – ich wartość to kolejne ponad 20 tys. zł!

Uczestnikami konkursu 
„Debiut Gospodarczy” mogą 
być osoby, które w dniu przy-
stępowania do konkursu: 
ukończyły 18 lat, a nie prze-
kroczyły 30. roku życia, nie 
pozostają w stosunku pracy, 
zarówno zarejestrowane, jak i 
niezarejestrowane w Powiato-
wym Urzędzie Pracy, po raz 
pierwszy uruchamiają działal-
ność gospodarczą, będą pro-
wadziły działalność gospodar-
czą na terenie Gminy Miasto 
Świdnica i będą składać rocz-
ne rozliczenie do Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Świd-
nicy, który będzie właściwym 
organem do spraw rozliczeń w 
zakresie podatku dochodowe-
go od osób fizycznych.

Rekrutację konkursu po-
dzielono na dwa etapy. Etap I 
to przyjmowanie i weryfikacja 
zgłoszeń

Osoby zainteresowane 

udziałem w konkursie zo-
bowiązane są do złożenia 
kompletu prawidłowo wypeł-
nionych dokumentów czyli: 
zgłoszenia uczestnictwa w 
„Programie pod nazwą De-
biut Gospodarczy”, informacji 
przedstawianych przy ubie-
ganiu się o pomoc de mini-
mis, oraz zaparafowanego na 
każdej stronie regulaminu 
konkursu. Dokumenty rekru-
tacyjne należy składać do 16 
września 2014 r. w zamkniętej 
kopercie za pośrednictwem 
poczty/kuriera na adres: Urząd 
Miejski w Świdnicy, ul. Armii 
Krajowej 49, 58-100 Świdnica; 
można je też dostarczyć osobi-
ście do Biura Obsługi Intere-
santa Urzędu Miejskiego (pok. 
27, parter) od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.30 
– 15.30 z dopiskiem „Debiut 
Gospodarczy 2014”.

W II etapie przeprowa-

dzone zostaną rozmowy re-
krutacyjne z uczestnikami 
konkursu. Przeprowadzą je 
doradcy zawodowi partnera 
programu oraz jeden z człon-
ków Komisji Konkursowej. 
Rozmowy dotyczyć będą m. in. 
motywów ubiegania się danej 
osoby o udział w programie, 
oceny predyspozycji do pro-
wadzenia działalności gospo-
darczej, oceny doświadczenia 
zawodowego, dodatkowych 
kwalifikacji, oceny pomysłu na 
biznes np. pod kątem realności 
i trwałości.

Szczegóły dotyczące kon-
kursu i niezbędne dokumen-
ty można znaleźć w zakładce 
http://um.swidnica.pl/pages/
biznes/debiut-gospodarczy.
php.

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy

Łączna pula nagród finan-
sowych ufundowanych przez 
miasto Świdnica wynosi 60 
tys. zł. Poza tym  przyznane 
będą nagrody:

•	 ufundowane	 przez	
DASE S.A.: 10 tys. zł net-
to rabatu na wynajem lokalu 
potrzebnego do prowadzenia 
działalności w nieruchomości 
położonej w Świdnicy przy ul. 
Armii Krajowej 17. Zwycięz-
ca lub zwycięzcy mogą wyna-
jąć lokal  z 99-proc. rabatem. 
Nagroda do wykorzystania w 
okresie 12 miesięcy od pod-
pisania umowy; kampania 
reklamowa dla zwycięzcy/
zwycięzców o łącznej warto-
ści 10 tys. zł netto w mediach 
należących do DASE S.A.: 
tygodnik „Świdnica Fakty” i 
portal swidnicafakty.pl oraz 

hhzone.pl.
•	 ufundowane	 przez	

Telewizję Sudecką – dla lau-
reatów dwutygodniowa rekla-
ma – wartość nagród 6.000 zł,

•	 ufundowane	 przez	
portal Swidnica24.pl – dla 
trzech laureatów pakiety re-
klamowe o wartości 1.000 zł 
każdy do wykorzystania na 
łamach portalu – wartość na-
gród 3.000 zł,

•	 ufundowane	 przez	
portal DwieSzpilki.pl – dla 
laureatów półroczna reklama 
w serwisie,

•	 ufundowane	 przez	
Kancelarię Radców Prawnych 
dr P. Bojarski, dr K. Schmid-
t-Kwiecińska sp. partnerska: 
dla wszystkich uczestników, 
którzy zakwalifikowali się do 
II etapu rekrutacji pierwsza 

bezpłatna porada prawna w 
siedzibie kancelarii, w ra-
mach której udzielone zosta-
nie kompleksowe doradztwo 
prawno-podatkowo-księgowe 
związane z rozpoczęciem pro-
wadzenia działalności. Dodat-
kowo 10 proc. rabatu na usłu-
gi prawne oraz księgowe w 
przypadku zlecenia konkret-
nych działań; dla laureatów 
konkursu pierwsza bezpłatna 
porada prawna w siedzibie 
Kancelarii, przygotowanie 
całej dokumentacji związanej 
z rejestracją działalności, a 
ponadto bezpłatne doradztwo 
prawne przez okres 12 miesię-
cy w wymiarze 3 godzin mie-
sięcznie. Dodatkowo 10 proc. 
rabatu na usługi księgowe.

Jakie nagrody?

Prokurator Rejonowy 
w Wałbrzychu skierował w 
czerwcu dwa akty oskarżenia 
przeciwko czworgu mieszkań-
com Wałbrzycha, zarzucając im 
popełnienie w 2013 i 2014 roku 
szeregu przestępstw na portalu 
ogłoszeniowym tablica.pl. 

W pierwszej sprawie 
oskarżeni to 24-letnia Natalia 

K., jej znajomy 25-letni Rafał 
W. i 26-letni Rafał K. – brat 
Natalii K. Za pośrednictwem 
portalu tablica.pl oferowali do 
sprzedaży telefony komórkowe, 
tablety, konsole do gier, gry i 
wózki dziecięce. Przed wysyłką 
towaru żądali wpłaty zaliczek w 
kwotach od kilkuset do ponad  
tysiąca złotych na należące do 

nich konta bankowe. Po otrzy-
maniu pieniędzy zrywali kon-
takt z pokrzywdzonymi. Jak się 
okazało, w rzeczywistości nigdy 
nie dysponowali oferowanymi 
do sprzedaży przedmiotami. W 
ten sposób oszukali 51 osób.

W podobny sposób dzia-
łała 24-letnia Agnieszka B., 
mieszkanka wałbrzyskiej dziel-

nicy Śródmieście, która dopro-
wadziła do niekorzystnego roz-
porządzenia mieniem 33 osoby.

- Wobec wszystkich czte-
rech oskarżonych prokura-
tor przyjął, że z popełnienia 
przestępstwa uczynili sobie 
stałe źródło dochodu, co sta-
nowi okoliczność dodatkowo 
obciążającą. W takiej sytuacji 

w przypadku uznania winy 
oskarżonych, sąd stosuje po-
dobne przepisy jak w przy-
padku wielokrotnego recydy-
wisty. Wówczas na przykład 
wymierzona może zostać kara 
do górnej granicy ustawowego 
zagrożenia zwiększonej o po-
łowę – informuje prokurator 
Ewa Ścierzyńska, rzeczniczka 

prasowa Prokuratury Okręgo-
wej w Świdnicy. - Za przestęp-
stwo oszustwa grozi kara od 6 
miesięcy do 8 lat pozbawienia 
wolności.

Obie sprawy będą rozpo-
znane przez Sąd Rejonowy w 
Wałbrzychu.

Piotr Kanikowski

Kręcili przy Tablicy.pl - czeka ich sprawa w sądzie. 

Czworo wałbrzyszan stanie przed sądem za oszustwa w internecie
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od 28.08.2014 
do 04.09.2014

POKAZ SPECJALNY – PORA-
NEK DZIECIĘCY
Merida Waleczna tyl-
ko31.08.2014
USA; b.o.; animowany/ familijny/ 
przygodowy/ 90 min 
Od zarania dziejów w dzikich i 
górzystych regionach Szkocji 
historie epickich bitew oraz mi-
styczne legendy przekazywane 
są z pokolenia na pokolenie. 
W nowym filmie studia Disney/
Pixar odważna Merida stawia 
czoło tradycji, przeznaczeniu 
i okrutnym bestiom, a nowa 
opowieść dołącza do ludowych 
przekazów. Merida jest do-
skonałą łuczniczką a zarazem 
porywczą córką króla Fergusa 
i królowej Elinor. Niezależna i 
zdecydowana iść własną drogą, 
Merida postępuje wbrew prasta-
rym zwyczajom, którym hołdują 
władcy krainy. Jej czyny przy-
padkowo sprowadzają na króle-
stwo chaos i zniszczenie, a kie-
dy dziewczyna szuka pomocy u 
tajemniczej staruszki, ta spełnia 
jej niefortunne życzenie. Nie-
bezpieczeństwo zmusza Meridę 
do odkrycia prawdziwej odwagi, 
by cofnąć straszliwą klątwę, za-
nim będzie za późno
Cena biletu na seans z cyklu 
Poranek Dziecięcy 12zł/ os; 8zł/
dziecko
11:00 
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
PREMIERY: 
BARBIE I TAJEMNICZE DRZWI
USA; b.o.; animowany / przygo-
dowy/ 81 min 
Barbie™ wciela się w postać 
Alexy, nieśmiałej księżniczki, 
która odkrywa w swoim kró-
lestwie tajemnicze przejście i 
wkracza do dziwnej krainy peł-
nej magicznych istot i niespo-
dzianek. To właśnie tam, Alexa 
poznaje syrenkę Romy i dobrą 
wróżkę Nori, od których dowia-
duje się, że zepsuty władca usi-
łuje ogołocić ich świat z magii. 
Ku swojemu zdziwieniu, Alexa 
odkrywa w sobie magiczną 
moc, a jej nowe przyjaciółki są 
pewne, że tylko dzięki jej pomo-
cy w ich krainie może ponownie 
zapanować magia. Odkryjcie, 
co się wydarzy, kiedy Alexa 
znajdzie odwagę, aby stanąć 
w obronie tego, co właściwe i 
dowie się, że siła przyjaźni jest 
dużo cenniejsza niż magia
09:15 13:15  15:15  17:15 
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
BOYHOOD
USA; od 12 lat; dramat/ 163 min
Film realizowany ponad de-
kadę w latach 2002-2013. Co 
roku ekipa filmowa zbierała się 
i kręciła kolejną część filmu. To 
opowieść o dorastaniu. Bohate-
ra poznajemy w wieku 6 lat, a w 
końcowej scenie stoi już u progu 
dorosłości.
12:00 15:15 18:30
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
RIO, I LOVE YOU
Brazylia; od 15 lat; komedia/dra-
mat/romans100 min
Najbardziej roztańczone miasto 
świata, znane ze swojej zmy-
słowości i piękna, w dziesięciu 
historiach miłosnych. „Rio, I 
Love You” to celebracja miłości, 

widziana oczami grupy najcie-
kawszych reżyserów współ-
czesnego kina światowego. To 
filmowy kalejdoskop związków 
– tych ulotnych i tych na całe 
życie, przechodzących kryzys, 
słodko-gorzkich, pełnych czu-
łości i namiętności oraz takich, 
które mogą zdarzyć się tylko 
w Rio de Janeiro. Zé, tworząc 
rzeźbę z piasku na plaży Copa-
cabana, usłyszy w miejskim 
gwarze kobietę, która stanie się 
jego muzą. Texas - jednoręki 
bokser stoczy pojedynek o zdro-
wie swojej ukochanej Marii, bez-
domny pięciolatek Jaõ mieszka-
jący na jednym z miejscowych 
dworców doczeka się w końcu 
telefonu od Jezusa. Namiętny 
pocałunek kelnera obudzi w 
nocy gorącą sambę, a w malow-
niczej scenerii wyspy Paqueta 
rozegra się poruszająca scena 
rozstania..
16:00 19:00 20:30 
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
HIT:
DAWCA PAMIĘCI
USA; od 12 lat; fantasy/dramat/ 
100 min
 Film oparty jest na 
bestsellerowej powieści Lois Lo-
wry z 1993 roku o tym samym 
tytule. Opowiada historię chłop-
ca o imieniu Jonas, który żyje 
w fikcyjnym świecie bez wad. 
Społeczeństwo jest szczęśliwe, 
a pojęcia wojny, bólu, wyboru, 
smutku i innych uczuć nie są mu 
znane. Każdy ma przypisaną 
rolę i żyje według ściśle okre-
ślonych zadań. W wieku 12 lat 
Jonas otrzymuje swoją rolę - ma 
zostać „Odbiorcą wspomnień”. 
Rozpoczyna szkolenie pod 
okiem byłego „Odbiorcy”, star-
szego człowieka, który będzie 
przekazywał chłopcu swoją 
wiedzę (tytułowy „Giver”). Tym 
sposobem Jonas doznaje no-
wych uczuć i wkracza w praw-
dziwy świat, gdzie nie wszystko 
jest tak wspaniałe. Zdaje sobie 
sprawę, że społeczność, w któ-
rej żyje to jedno wielkie oszu-
stwo i w obliczu tej prawdy musi 
podjąć decyzje, które zmienią 
jego los na zawsze.
10:00 11:00* 14:00 19:15
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
*Seans nie odbędzie się 
31.08.2014
MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA
USA; od 13 lat; komedia/ 100 
min 
Chińczyk Wei Ling Soo jest naj-
znamienitszym iluzjonistą swo-
ich czasów, ale mało kto wie, że 
za jego sceniczną maską kryje 
się arogancki Anglik - Stanley 
Crawford (Firth), żywiący wy-
jątkową awersję do wszelkiej 
maści spirytystów. Za namową 
przyjaciela Stanley wyrusza z 
misją do położonej na Lazu-
rowym Wybrzeżu posiadłości 
rodziny Catledge. Na miejscu, 
udając zamożnego biznesme-
na, ma zdemaskować oszu-
stwa pięknej kobiety-medium 
- Sophie Baker (Emma Stone), 
rzekomo potrafiącej czytać w 
myślach i rozmawiać z ducha-
mi. Zadanie Stanleya skompli-
kuje się, gdy on sam wpadnie 
w sidła zniewalającego uroku 

Sophie, a próbka niezwykłych 
zdolności medium na dobre za-
chwieje wszystkim, w co dotych-
czas wierzył.
11:45 14:45 18:15 21:15
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
WAKACJE MIKOŁAJKA 
Francja; od 7 lat; familijny/ przy-
godowy/ 100 min
Koniec szkoły to najszczęśliw-
szy dzień w roku dla Mikołajka 
i paczki jego oddanych przyja-
ciół. Wystarczy spakować waliz-
ki i można ruszać w wymarzoną 
wakacyjną podróż. A ta zapro-
wadzi bohatera w sam środek 
malowniczej Bretanii. Wszę-
dzie, gdzie pojawi się Mikołajek, 
czeka go moc niezapomnianych 
przygód.
09:30
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
DZWONECZEK I TAJEMNICA 
PIRATÓW 
USA; b.o.; animowany/ familijny/ 
przygodowy/ 80 min 
Dzwoneczek i jej utalentowane 
przyjaciółki wyruszają na pełną 
przygód wyprawę, by odzyskać 
magiczny pył, skradziony z 
Przystani Elfów przez tajemni-
czą Zarinę. W trakcie poszuki-
wań cały świat Dzwoneczka, 
Jelonki, Widii, Różyczki, Mgiełki 
i Iskierki staje na głowie, kiedy 
pod wpływem zaklęcia zosta-
ją zamienione ich talenty. A to 
jeszcze nie wszystko… Wróżki 
czeka bowiem spotkanie z pi-
ratami.
Wersja 3D 09:15 13:00
WERSJA 2D 11:15
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.

VOUCHERY
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom firm, instytucji i osób 
prywatnych, kino CINEMA 3D w 
Świdnicy przygotowało atrakcyj-
ną ofertę voucherów – biletów 
otwartych z długim terminem 
ważności, obowiązujących we 
wszystkie dni tygodnia na do-
wolny seans z repertuaru kina, 
w wersji 2D lub 3D.
Voucher to idealny pomysł na:
* prezenty dla bliskich osób, 
gwarantujący wspólnie spędzo-
ny czas z filmem za rozsądną 
cenę,
* wykorzystanie środków z fun-
duszu socjalnego,
* atrakcyjną formę motywacji 
pracowników,
* upominek dla kontrahentów i 
klientów Państwa firmy.
Szczegółowe informacje na te-
mat zakupu:
• firmy i instytucje – mailowo 
aleksandrawalerowicz@cine-
ma3d.pl lub pod numerem tele-
fonu 728 595 209
• osoby indywidualne – w kasie 
kina, pod numerem telefonu 74 
639 90 57.
Serdecznie zapraszamy!
REZERWACJA TELEFONICZ-
NA 
+48 74 639 90 56
KONTAKT
CINEMA 3D Świdnica - Galeria 
Świdnicka
ul. Westerplatte 29, 58-100 
Świdnica
 tel: +48 74 639 90 56
www.cinema3d.pl
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Tragedia wydarzyła się 
na terenie parku zdrojowe-
go w Szczawnie Zdroju. 27 
lipca 2013 roku czteroletnia 
Ola bawiła się wśród drzew 
ze swą kuzynką, gdy spadł na 
nią odłamany pień potężnej 
lipy. Wałbrzyska prokuratura 
przeprowadziła szereg czyn-
ności dowodowych, by wyja-
śnić okoliczności zdarzenia 
i ustalić, kto za nie odpowia-
da. Po przesłuchaniu szeregu 
świadków, zasięgnięciu opinii 
biegłych sądowych i  zabez-
pieczeniu wszelkiej dostępnej 
dokumentacji dotyczącej pie-
lęgnacji feralnej lipy prokura-
tor uznał, że śmierć czterolatki 
mogła być skutkiem niefraso-
bliwości Krzysztofa H.

H. był pracownikiem wał-
brzyskiej firmy świadczącej 
specjalistyczne usługi komu-
nalne. W maju 2009r. Urząd 
Miejski w Szczawnie Zdroju 
powierzył jej prace w zakre-
sie utrzymania zieleni niskiej 
i wysokiej. Wśród zleceń była 
korekta korony zabytkowej, 
wielopniowej lipy, rosną-
cej przy głównej alei parku 

zdrojowego. To Krzysztof H. 
montował na niej zabezpie-
czenie typu Cobra w miejsce 
stalowych lin, które wcześniej 
chroniły drzewo przed rozsz-
czepieniem. .

- Powołany w sprawie bie-
gły przy Sądzie Okręgowym 
w Warszawie z zakresu oceny 
i ochrony drzew oraz zadrze-
wień w wydanej pisemnej opi-
nii stwierdził, że wykrot pnia 
nastąpił na skutek nagłego ze-
rwania się liny wiązania typu 
Cobra –  informuje prokurator 
Ewa Ścierzyńska, rzeczniczka 
prasowa Prokuratury Okrę-
gowej w Świdnicy. - Użyta do 
wiązania lina nie gwaranto-
wała przeniesienia wszystkich 
sił jakie mogą oddziaływać na 
drzewo w normalnych warun-
kach (wiązanie było niepra-
widłowo dobrane do wielko-
ści drzewa), a nadto montaż 
wiązania został wykonany w 
sposób nieprawidłowy, to jest 
niezgodny zarówno z zasa-
dami podanymi w instrukcji, 
jak i niezgodnie z zasadami 
arborystyki. W ocenie biegłe-
go nawet przy niewłaściwym 

dobraniu wiązania, ale przy 
prawidłowym jego montażu, 
najprawdopodobniej nie do-
szłoby do wykrotu pnia.

Krzysztofowi H. osobiście 
montował feralne wiązanie. 
Zdaniem prokuratora swo-
im zachowaniem naraził na 
bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia i ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu mało-
letnią Aleksandrę oraz jej ku-
zynkę Emilię. Nieumyślne stał 
się sprawcą śmierci dziecka.

Jak informuje Ewa Ście-
rzyńska, oskarżony nie przy-
znał się do popełnienia zarzu-
conego mu czynu i odmówił 
złożenia wyjaśnień.

Nie znaleziono dowodów, 
które pozwoliłyby na przed-
stawienie konkretnej osobie 
spośród urzędników Urzę-
du Miejskiego w Szczawnie 
Zdroju zarzutu niedopełnienia 
obowiązków w związku z tra-
gedią. W tym zakresie śledz-
two zostało umorzone. Ta de-
cyzja jest nieprawomocna. 

Piotr Kanikowski

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu skierował akt oskarżenia przeciwko 
Krzysztofowi H. - pracownikowi wałbrzyskiej firmy specjalizującej się w 
pielęgnacji zieleni. Obwinia go o śmierć dziewczynki przygniecionej przez 
pień źle zabezpieczonego drzewa. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. 

Oskarżony o śmierć dziecka

Rafał Majka kilka dni 
temu wrócił do rodzinnej 
miejscowości w Małopolsce. 
Gratulacje dla 24-letniego 
kolarza przekazał prezydent 
Świdnicy Wojciech Mur-
dzek. Pozdrowienia ze Świd-
nicy zostały przesłanie nie 
bez powodu. Ten znakomity 
kolarz swoje pierwsze spor-
towe kroki stawiał w naszym 
mieście w Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego w Kolar-

stwie. 
– Serdecznie gratuluję 

sukcesów, jakie Pan odnosi, a 
które są wynikiem wyjątko-
wych zdolności i wytrwałej 
pracy. Dzisiaj dzięki swoim 
osiągnięciom w kraju i poza 
jego granicami, stał się Pan 
najlepszym ambasadorem 
również naszego miasta i 
wzorem dla młodego po-
kolenia świdnickich pasjo-
natów tej dziedziny sportu, 

którzy znajdują się na starcie 
wielkiej przygody związanej 
z kolarstwem – napisał w 
liście gratulacyjnym prezy-
dent Murdzek i zapewnił, że 
świdniczanie trzymają kciu-
ki za kolejne udane występy 
kolarza oraz zaprosił Rafała 
Majkę do Świdnicy.

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy

Świdnica jest dumna z Rafała Majki. Zwycięzca Tour de France oraz Tour 
de Pologne swą sportową karierę zaczynał w Świdnicy. 

Gratulacje dla 
Rafała Majki
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Świdniczanie – jedna rodzina
115 osób z zagranicy, 228 z Polski poza Świdnicą i ponad 1200 osób ze Świdnicy uczest-
niczyło w II Zjeździe Świdniczan. Łącznie jest to już blisko 1600 osób. Do miasta na inte-
gracyjną imprezę przyjechali świdniczanie z 14 krajów Europy i świata.

Najwięcej zagranicznych gości 
mieszka na co dzień w sąsiednich 
Niemczech (32 osoby), Wielkiej 
Brytanii (28 osób) i Grecji (14 osób). 
Najdalsze miejsce, z którego na zjazd 
przyjechała pięcioosobowa rodzi-
na, to Perth w Australii. Ponadto 
świdniczanie przyjechali z Austrii, 
Francji, Holandii, Irlandii, Kanady, 
Rumunii, Szwecji, Stanów Zjedno-
czonych i Włoch.

Przy okazji II Zjazdu Świdni-
czan gospodarze, czyli władze miasta 
Świdnicy, zaprosili wójtów innych 
polskich Świdnic – Teresę Mazu-
rek, wójt gminy Świdnica, Adama 
Jaskulskiego, wójta gminy Świdnica 
w województwie lubuskim, oraz Wa-

cława Jaskułę, wójta gminy Świdnica 
Polska. Podczas uroczystego otwarcia 
zjazdu wszyscy wójtowie oraz pre-
zydent Świdnicy podpisali porozu-
mienie, w którym deklarują wsparcie 
świdniczan mieszkających w Polsce 
w miastach i gminach z nazwą Świd-
nica oraz ich promowania w kraju i 
poza jego granicami.

II Integracyjny Zjazd Wszyst-
kich Świdniczan (21-24 sierpnia 
2014 roku) to wielkie spotkanie 
wszystkich, obecnych i byłych miesz-
kańców Świdnicy. Zaproszeni zostali 
także przedwojenni świdniczanie 
narodowości niemieckiej, uchodźcy 
greccyh, którzy znaleźli tu azyl w l. 50. 
i 60. XX w., Żydzi, którzy wyjechali 

w latach 50. i którzy zostali zmuszeni 
do emigracji po r. 1968, Polacy, któ-
rzy opuścili miasto w latach 70. i 80., 
Rosjanie, którzy urodzili się tu w ro-
dzinach pracujących dla wojsk Armii 
Radzieckiej, tych, którzy w poszuki-
waniu pracy wyemigrowali w XXI w. 
Słowem wszystkich, którzy byli bądź 
są związani ze Świdnicą! 

Organizatorami II Integracyjne-
go Zjazdu Wszystkich Świdniczan 
są Świdnicki Ośrodek Kultury, Mia-
sto Świdnica oraz Lokalna Organi-
zacja Turystyczna „Księstwo Świd-
nicko-Jaworskie”.

Żródło: Urząd Miejski w Świd-
nicy

FOT. UM ŚWIDNICA

Wałbrzych pozyskał na to dofinan-
sowanie w ramach I konkursu progra-
mu priorytetowego „System zielonych 
inwestycji SOWA– Energooszczędne 
oświetlenie uliczne” pn. „Wymiana 
opraw oświetleniowych w Wałbrzychu”.

Zadanie obejmuje wymianę oświe-
tlenia na 256 ulicach miasta. Wymie-
nione zostaną wszystkie stare oprawy 
rtęciowe oraz zużyte oprawy sodowe na 
energooszczędne oprawy nowego typu 
w tym również LED (ok. 2000 opraw).

Koszt całego przedsięwzięcia wyno-
si 6 milionów zł. Kwota dotacji wynosi 
3.199.331 zł, pożyczka 2.735.235,00 
zł na bardzo korzystnych warunkach 
10-letniej spłaty przy oprocentowaniu 
2 procent.

- Do połowy 2015 roku wszystkie 
punkty oświetleniowe w Wałbrzychu 
będą zmodernizowane - zapowiada 
prezydent Wałbrzycha Roman Szełe-
mej.

Miasto zaczęło od wymiany słu-
pów i lamp przy ul. Wysockiego, Wał-
brzyskiej, Sikorskiego, Niepodległości, 
Mickiewicza i Kolejowej. W sierpniu 
prace będą kontynuowane kolejno na 
Al. Wyzwolenia, Mzaowieckiej, Asny-
ka, Piłsudskiego, Namysłowskiego, Sy-
gietyńskiego, Psie Pole, Nowowiejskiej, 
Struga, Chopina, Ogińskiego, Olimpij-
skiej, Żwirki i Wigury, Bogusławskiego, 
Karłowicza, Lubelskiej, Czerwonego 

Krzyża, Wyspiańskiego, Zakopiańskiej, 
Żółkiewskiego, Truskawieckiej, Ustroń, 
Żegistowieckiej, Soleckiej, Rymanow-
skiej, Ciechocińskiej, Nałęczowskiej, 
Krynickiej, Granicznej, Solskiego, Pa-
derewskiego, Orzeszkowej, Ossowskie-
go, Aptekarskiej, Kasztanowej, Staszica, 
Żytniej, Fredry, Harcerskiej, Lotników, 
Pl. Konstytucji 3 Maja, Placu Skarżyń-
skiego, Czarnieckiego, Kazury, Kunic-
kiego i Langera. 

Źródło: Urząd Miasta w Wałbrzychu
Fot. URZĄD MIASTA W WAŁ-

BRZYCHU

Ponad 4000 słupów i lamp zostanie wymienionych w Wał-
brzychu.

Wałbrzych będzie 
bardziej eko


