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Fenomenalne dłonie zdrowia
- W to aż uwierzyć trudno. 

Żona miała być warzywem do 
końca życia, a chodzi i rozma-
wia – mówi pan Karol Paryszyn 
z Wrocławia, A jego żona, choć 
z trudem, i powoli dodaje: - To 
prawda, pan Darek dał mi dru-
gie życie.

Danuta Paryszyn trzy lata 
temu miała ciężki udar mózgu. 
Leżała po nim sparaliżowana, 
nie mówiła, robiła do pam-
persa. Rehabilitacji przyniosła 
niewielkie efekty. Półtora roku 
temu mąż przywiózł ją do 
wałbrzyskiego uzdrowiciela: - 
Upewniałem się, czy jest winda, 
bo przecież po schodach bym 
Danusi na wózku nie wytasz-
czył. 

Pierwsze efekty pojawiły 
się po czterech wizytach. Pani 
Danuta zaczęła ruszać spara-
liżowaną ręką. Po dwunastu 

wizytach powiedziała kilka sen-
sownych i zrozumiałych słów. 
Dziś chodzi o lasce, sama przy-
rządza posiłki, dość wyraźnie 
mówi.  I cieszy się życiem, spo-
tkaniami z dziećmi, wnukami. 
– Dwa lala temu mogłam tylko, 
leżąc bez słowa, wzrokiem za 
nimi wodzić – opowiada, choć 
przychodzi jej to dość ciężko. 
Ale wierzy, że dzięki uzdrowi-
cielowi wróci zupełnie do formy. 
On sam jest ostrożny, podkreśla, 
żeby nie zaniedbać rehabilitacji. 
Że energoterapia ją wspomaga a 
nie zastępuje. Dodaje też, że nie 
zawsze są takie efekty, jak u pani 
Danuty. 

Je mąż jednak protestuje. – 
Przecież nie trafiłem do niego 
przypadkiem. Siostrzenica mia-
ła guza w piersi i pod wpływem 
pana Darka zniknął. Koleżankę 
żony bolały jak diabli kolana i 

biodra. Niemal się nie rusza-
ła. A po kilku wizytach u pana 
Darka chodzi. A znajomy miał 
nie gojącą się ranę na ręce. Przez 
rok. Pod dotykiem pana Darka 
zagoiła się w miesiąc. Jego dotyk 
ludzi uzdrawia. Po prostu. Nie 
wiem, jak on to robi, ale wiem, 
że robi.

Rzeczywiście, w poczekal-
ni wałbrzyskiego uzdrowiciela 
można spotkać setki ludzi, któ-
rym pomógł. Mama małego 
Szymona opowiada, że chłopiec 
miał alergię na niemal wszyst-
ko, a po trzech wizytach może 
bawić się z psem, jeść rzeczy po 
których jeszcze pół roku temu 
się dusił. Dominika Marciniak 
ze Świdnicy  też miała guza 
piersi. Po czterech wizytach 
zmalał o połowę, po pięciu ko-
lejnych znikł zupełnie. A panią 
Wandę Kocjan z Wałbrzycha 

stale bolał brzuch. – I to strasz-
nie. Robiłam wszystkie badania, 
wykazywały, że nic mi nie jest. 
A ja wyłam z bólu. Po każdej 
kolejnej wizycie u pana Darka 
czułam, jak ból maleje. Dziś, po 
ośmiu wizytach, nie odczuwam 
go prawie wcale – opowiada z 
radością w oczach. Dodaje, że 
miała też bóle stawów i nerwo-
wy tik. Wszystko to minęło pod 
dotykiem uzdrowiciela.

- To fenomen. I pewnie 
dlatego, gdy inni uzdrowicie-
le mówią, żeby nie chodzić do 
lekarzy, pan Darek przeciwnie. 
Namawia, żeby koniecznie iść 
na badania. One pokażą, na ile 
stan się poprawił. Ja nie potrze-
bowałam. Ale sąsiadka miała 
cukrzycę i nadciśnienie. Mówi, 
że prawie po każdej wizycie było 
widać poprawę.

(ego)

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, w pawilonie przy ul. Mazowieckiej 3. Rejestracja tylko telefoniczna, 
nr 881 488 989

63-letnia kobieta miała 
co najmniej cztery rany cięte 
szyi. Jej dwa lata starszy mąż 
jedną. Gdy policjanci od-
wrócili zwłoki mężczyzny, 
okazało się, że ściska w ręku 
duży nóż. Według biegłego 
z zakresu medycyny, zgon 
obojga był następstwem za-
toru powietrznego serca w 
następstwie ran ciętych szyi. 

Jak informuje prokura-
tura, przeprowadzone do-
tychczas czynności dowodo-
we, w tym oględziny miejsca 

ujawnienia zwłok, wstępne 
wyniki sekcji zwłok oraz 
zeznania świadków, w tym 
członków najbliższej rodzi-
ny, pozwalają na przyjęcie 
jako najbardziej prawdopo-
dobnej wersji zdarzenia tzw. 
samobójstwa rozszerzonego. 
Tak określa się przypadki, 
kiedy desperat – najczęściej 
w głębokiej depresji lub 
psychozie – zanim odbierze 
sobie życie  zabija również 
członków rodziny. 

Prokuratura Rejonowa 

w Świdnicy, która prowadzi 
śledztwo, próbuje ustalić 
motywację działania ofiar, 
ale też czy poprzez udziele-
nie im pomocy lub namowę 
ktokolwiek z osób trzecich 
przyczynił się do tej śmierci. 

Jedna z wersji rozwa-
żanych przez śledczych za-
kłada, że do samobójstwa 
doszło z powodów religij-
nych. Jak ujawniła Gazeta 
Wrocławska, w domu mał-
żonków znaleziono wycinki 
z Biblii oraz kilka egzem-

plarzy Pisma Świętego z 
pozaznaczanymi fragmen-
tami o „przelewaniu krwi”. 
To sformułowanie miało też 
paść w telefonicznej rozmo-
wie, gdy krótko przed swą 
śmiercią zadzwonili do syna. 
To jednak tylko poszlaka, 
mogąca świadczyć wyłącz-
nie o tym, że świdniczanie 
byli bardzo religijni i studio-
wali Biblię.  

Piotr Kanikowski

Świdnicka prokuratura  bada okoliczności śmierci małżeństwa sześćdziesięciolatków. Ich zwłoki z 
podciętymi gardłami znaleziono 8 września na ławce w Parku Centralnym w Świdnicy. 

Przelali krew dla Boga?
Rada Regionu Platformy Obywatelskiej zatwier-
dziła listy kandydatów do Sejmiku. Wałbrzyską 
otwiera nazwisko prezydenta Romana Szełe-
mieja. Nie znaleziono dla niej miejsca dla Je-
rzego Tutaja, eksmarszałka Dolnego Śląska, 
uważanego za człowieka Grzegorza Schetyny. »6

Tutaj Szełemiej

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ  

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH

 888 700 086
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Sparzeni
Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, redakcja@24legnica.pl

Partii nie wymyślono po to, by szanowała ludzi. Żad-
nej partii. Pewnie dlatego trudno mi o empatię wobec 
ambitnych, lojalnych działaczy, których partyjna góra źle 
potraktowała przy układaniu list wyborczych. W końcu 
jak się idzie w pokrzywy, to bez bąbli nie da rady. 

W partyjnych pokrzywach poparzyła się świdnicka 
wicestarosta Alicja Synowska, aspirująca do stanowiska 
prezydenta Świdnicy i mająca nadzieję na wsparcie swej 
partii, Platformy Obywatelskiej, w listopadowych wy-
borach do samorządu. Uważana niegdyś za stronniczkę 
Grzegorza Schetyny, szybko przeszła na stronę prota-
siewiczowców, gdy poczuła, że stary układ sił już się nie 
liczy. Oczekiwała, że w tej sytuacji partyjne władze we 
Wrocławiu uszanują wolę lokalnych działaczy, którzy 
delegowali ją do starcia z aktualnym prezydentem Świd-
nicy Wojciechem Murdzkiem, kandydatem  Wspólnoty 
Samorządowej. Okazało się, że Murdzek, choć do PO 
nie należy, ma we Wrocławiu większy posłuch. To jemu 
PO udzieliło swego poparcia. Jeśli Synowska stanie 
przeciwko Murdzkowi na czele własnego komitetu, to 
najprawdopodobniej wyleci z partii za niesubordynację. 

Bąble trze tkwiący po uszy w pokrzywach eksmar-
szałek Dolnego Śląska i były europoseł Platformy Oby-
watelskiej Piotr Borys z Lubina. W odróżnieniu od Sy-
nowskiej, do końca trzymał stronę Schetyny i kiedy w 
Zagłębiu Miedziowym wybuchła tzw. afera podsłucho-
wa (działacze PO  nagrali kolegów, jak przed zjazdem 
w Karpaczu oferowali pracę np. w KGHM w zamian za 
głos na Protasiewicza) nie zawahał się złożyć doniesie-
nia do prokuratury. Wrocław mu tego wciąż nie zapo-
mniał. Nie wystawiono Borysa do europarlamentu, choć 
mandat miał niemal pewny. Europoseł od razu otrzymał 
propozycję startowania z list PSL, ale postanowił zacho-
wać się lojalnie wobec swojej partii i odmówił. Liczył, że 
Platforma da mu powalczyć o wejście do Sejmiku. I się 
przeliczył. Mówi, że  do trzech razy sztuka, więc z nową 
nadzieją czeka na wybory parlamentarne.

Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła, członek 
Platformy Obywatelskiej, też ma pod górę ze swoją par-
tią. Łatka schetynowca sprawiła, że lokalne struktury do 
walki o prezydenturę zamiast niego delegowały opowia-
dającego się za Jackiem Protasiewiczem Huberta Papaja. 
Ale sojusznicy od Dutkiewicza i na to nie chcieli przy-
stać. Ostatecznie poparcie Platformy Obywatelskiej w 
wyborach na prezydenta Jeleniej Góry otrzymał Marek 
Obrębalski, człowiek związany z Rafałem Dutkiewi-
czem. Zawiła myśli wystartować z własnego komitetu, co 
jednocześnie oznaczałoby narażenie się na wyrzucenie z 
PO za niesubordynację. Bąbel na bąblu.

Po co więc rozsądni, dorośli ludzie lezą w te pokrzy-
wy? Odpowiedź jest prosta: po władzę. Czasem nie ma 
innej drogi. Choć przypadek takich polityków jak Ta-
deusz Krzakowski, od 13 lat rządzący w Legnicy, czy 
Robert Raczyński, który trzy razy z rzędu w pierwszej 
turze wygrywał w Lubinie, pokazuje, że jeśli ma się wy-
starczająco dużo charyzmy, można ten cel osiągnąć bez 
podpierania się partyjnymi strukturami.

Dzięki rewitalizacji 
Plac Magistracki w 
Wałbrzychu zmienił się 
nie do poznania. Dziś 
jest wizytówką dyna-
micznie rozwijającego 
się miasta.

II Wałbrzyska Agora. 
Otwarta dyskusja plenero-
wa o Starym Mieście. Uro-
czyste otwarcie placu przez 
prezydenta Romana Szełe-
meja. Przekazanie kluczy 
do bram miasta burmi-
strzowi Pszczyny Dariu-
szowi Skroblowi. Armat-
ni wiwat Pszczyńskiego 
Bractwa Kurkowego na 
cześć podpisania umowy 
o miastach partnerskich. 
Wkopanie Kapsuły Cza-
su Wałbrzyszan. Koncert 
Plenerowy: Liko Band. 
To wydarzenia, które to-
warzyszyły uroczystości 
otwarcia Placu Magistrac-
kiego w Wałbrzychu. 

Rewitalizacja placu 
rozpoczęła się w styczniu 
2014 r. Prace obejmowały 
jego całkowitą przebudo-
wę, nawiązując do histo-
rycznego kształtu placu z 
początku XX w. Wymie-
niono całą infrastrukturę, 
wykonano nową fontannę, 
iluminację budynków Ra-
tusza i Prokuratury, poja-
wiły się nowe nasadzenia. 
Całość prac kosztowała 5,5 
mln zł. 

- Plac Magistracki to 
nie tylko administracyjne 
serce miasta. To plac naj-
ważniejszy, miejska agora, 
gdzie krzyżują się szlaki 
ludzi o różnych poglądach 
i zapatrywaniach. Miejsce 
wyrażania opinii, czego 
efektem są decyzje prze-
sądzające o przyszłości 
miasta. Dlatego powinno 
być piękne jako miejska 
wizytówka i wyjątkowe, 
oddające charakter i am-
bicje wałbrzyszan - mówił 
prezydent Wałbrzycha, 
Roman Szełemej.

Źródło: Urząd Miejski w 
Wałbrzychu

FOT. URZĄD MIEJSKI 
W WAŁBRZYCHU

Plac Magistracki jak nowy 

Tak wyglądał Plac Magistracki przed rewitalizacją...

… a tak wygląda teraz. Różnica jest kolosalna. 

Uroczyste otwarcie Placu Magistrackiego po renowacji. 
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Procedura „Niebieskie Karty”
Przemoc domowa to trudny problemem. W każdej sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest 
pomoc z zewnątrz, by móc podjąć działania, które nas ochronią. Taka pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - 
policjanta, lekarza, pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, prawnika, a przy bardziej złożonych sprawach mogą być potrzebni 
wszyscy równocześnie. Podmioty, które na terenie poszczególnych gmin w Polsce zrzeszają grupy specjalistów zawodowo zajmują-
cych się udzielaniem wsparcia rodzinom uwikłanym w przemoc domową, tworzą tzw. Zespoły Interdyscyplinarne. Świdnicki Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma swoją siedzibę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy 
przy ul. Wałbrzyskiej 15. 

Przedstawiciele Ze-
społu tworzą tzw. grupy 
robocze, powoływane in-
dywidualnie dla każdej 
rodziny, w której dochodzi 
do przemocy lub zagro-
żona jest wystąpieniem 
przemocy. Ich zadaniem 
jest analiza problemów 
rodziny, opracowanie w 
porozumieniu z rodziną 
planu pomocy, monitoro-
wanie sytuacji tej rodziny, 
dokumentowanie podej-
mowanych czynności oraz 
inicjowanie działań w sto-
sunku do osoby stosującej 
przemoc. Członkowie Ze-
społu Interdyscyplinarne-

go oraz grupy specjalistów, 
którzy pracują w jego ra-
mach, mogą przetwarzać 
wrażliwe dane dotyczące 
osób dotkniętych prze-
mocą i osób stosujących 
przemoc w rodzinie, m.in. 
w zakresie stanu zdrowia, 
uzależnień, skazań i in-
nych orzeczeń wydanych 
w postępowaniu sądowym 
lub administracyjnym. 
Zobowiązani są przy tym 
do zachowania poufności 
wszelkich uzyskanych in-
formacji. 

Opisane działania są 
elementem realizacji pro-
cedury interwencji wo-

bec przemocy w rodzinie: 
„Niebieskie Karty”. 

Procedurę „Niebieskie 
Karty” uruchamia funk-
cjonariusz policji w rodzi-
nie, w której w związku z 
przemocą domową doszło 
do interwencji policji. 
Obowiązek wszczęcia tej 
procedury mają również 
pracownicy pomocy spo-
łecznej, oświaty, służby 
zdrowia oraz Miejskiej 
Komisji ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoho-
lowych, jeżeli wykonując 
swoją pracę – realizując 
swoje obowiązki wobec 
rodziny, dowiedzą się 

o doświadczanej przez 
nich przemocy. Niebieska 
Karta jest w tej sytuacji 
informacją dla policji i 
pomocy społecznej, że w 
danej rodzinie dochodzi 
do przemocy. Dzielni-
cowy ma obowiązek nie 
później niż w ciągu 7 dni 
skontaktować się z daną 
rodziną. Rozpoznaje jej 
sytuację, udziela możli-
wej pomocy i monitoruje 
w trakcie comiesięcznych 
wizyt. Pracownik socjalny 
i inni specjaliści zapew-
niają tej konkretnej ro-
dzinie wsparcie na drodze 
wychodzenia z przemocy, 

poprzez pomoc psycholo-
giczną, terapeutyczną oraz 
prawną, niezbędną, by 
postawić sprawcy praw-
ne granice. Osoby, które 
w związku z przemocą w 
rodzinie wymagają po-
mocy medycznej powinny 
otrzymać zaświadczenie 
lekarskie (wydawane bez-
płatnie) o przyczynach i 
rodzaju uszkodzeń cia-
ła związanych z użyciem 
przemocy w rodzinie.  
Wypełnienie „Niebieskiej 
Karty” nie jest równo-
znaczne ze złożeniem za-
wiadomienia o popełnie-
niu przestępstwa. Jednak 

w przypadku złożenia za-
wiadomienia i wszczęcia 
postępowania może ona 
zostać wykorzystana jako 
dowód procesowy. 

W Świdnicy również 
osoby stosujące przemoc 
w rodzinie są motywo-
wane do podjęcia tera-
pii w Poradni Leczenia 
Uzależnień od Alkoholu 
i Współuzależnienia przy 
ul. Westerplatte 47.

Dorota Szyłobryt – 
kierownik Działu Pomocy 
Specjalistycznej MOPS w 

Świdnicy

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

Wałbrzyszanie odebrali klucze do nowych mieszkań
19 rodzin odebrało z rąk prezydenta Romana Szełemeja klucze do nowych mieszkań komunalnych. Budynek przy ul. Staszica 10-12 wybudowano w ra-
mach miejskiego programu "Nasz Nowy Dom". Program obejmuje budowę ponad 200 nowych mieszkań komunalnych.

To przełom w świetle po-
lityki mieszkaniowej ostatnich 
dekad, w której preferencje 
dotyczyły remontów starych 
kamienic. Prezydent Roman 
Szełemej wyszedł z założenia, 
że bardziej efektywne od re-
animacji ruder jest budowanie 
od podstaw. Postawił na ofertę 
dla osób, które regularnie pła-
cą czynsz, ale do tej pory, ze 
względu na drogi kredyt, nie 
mogły poprawić swojej sytuacji 
bytowej. W nowym budynku 
przy ul. Staszica na Nowym 
Mieście oddano 19 mieszkań o 
powierzchni do 65 m kwadr.

Na Białym Kamieniu przy 
ul. Wiejskiej 19 mieszkań po-
wstaje wskutek przebudowy 
obiektu po byłej Szkole Pod-
stawowej nr 2. Kolejnych 51 
w położonych po sąsiedzku 
trzech nowych budynkach. Po-
wierzchnia lokali zamknie się 
w granicach 40 – 55 m kwadr. 
Najwięcej, bo aż 4 budynki wy-
budowano na Podzamczu przy 
ul. Jana Pawła II, gdzie znajdzie 
się 120 mieszkań o powierzch-
ni 40 - 50 m kwadr. Pod koniec 
września nowi lokatorzy na Po-

dzamczu odbiorą swoje klucze.
Zasady i kryteria przy-

znawania mieszkań określiła 
uchwała Rady Miejskiej Wał-
brzycha. Z kolei zarządzenie 
Prezydenta Wałbrzycha okre-
śla sposób realizacji wnio-
sków o przydział mieszkań. 
Preferowane były trzy grupy 
mieszkańców, młodzi wycho-
wujący dzieci, osoby starsze od 
lat zamieszkałe w Wałbrzy-
chu, a także niepełnosprawni. 
Wszystkie osoby starające się 
o nowe mieszkanie nie mogły 
mieć zaległości czynszowych. 
85 mieszkań otrzymają ludzie 
młodzi wychowujący dzieci , 88 
mieszkań trafi do osób starszych 
a 33 mieszkania trafią do osób 
niepełnosprawnych.

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 Miejski w Wał-
brzychu

FOT. URZAD MIEJSKI W 
WAŁBRZYCHU 19 rodzin dostało klucze do nowych mieszkań w bloku przy ul. Staszica.

PROM
OCJA
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Gimnazjaliści będą żyć smacznie i zdrowo!
15 września ruszyła V edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Jest ona odpowiedzią na 
coraz większe zainteresowanie młodzieży zdrowym odżywianiem, ekologią oraz niemarnowaniem żywności. Poprzednia edycja odniosła wielki sukces 
wśród gimnazjalistów województwa dolnośląskiego. Wzięło w niej udział prawie 300 nauczycieli ze 175 szkół, którzy wyedukowali prawie 8 000 uczniów! 

Misją programu „Żyj 
smacznie i zdrowo” jest 
przekazanie młodzieży wie-
dzy z zakresu prawidłowego 
i zdrowego odżywiania oraz 
zachęcenie ich do wspólne-
go spożywania posiłków i 
podejmowania pierwszych, 
samodzielnych prób goto-
wania. W ramach projektu 
promuje się wśród młodzie-
ży postawę proekologiczną, 
a także ideę niemarnowania 
żywności.

Na czym polega program 
i jak wziąć w nim udział? Na 
początku jeden nauczyciel 
musi zgłosić szkołę, wypeł-
niając formularz na stronie 
www.zyjsmacznieizdrowo.
pl. Organizatorzy wysyłają 
bezpłatny zestaw materia-
łów dydaktycznych, potrzeb-
ny do przeprowadzenia lek-
cji w klasach.

Kolejnym krokiem jest 
przeprowadzenie zajęć dy-

daktycznych w oparciu o je-
den z przesłanych scenariu-
szy lekcji. Później wystarczy 
już tylko zrealizować wraz z 
uczniami Wydarzenie Spo-
łeczne, 

a następnie wypełnić 
zgłoszenie do konkursu na 
stronie internetowej. 

Spośród prac konkurso-
wych wyłaniane są najlepsze. 
W V edycji programu szkoły 
mogą wygrać klasę multi-
medialną (tablica multime-
dialna, rzutnik, kompu ter, 
30 tabletów) i dodatkowo 
wycieczkę do Warszawy po-
łączoną z warsztatami kuli-
narnymi, 29 tablic multime-
dialnych wraz z rzutnikami 
oraz 30 laptopów. 

Trzydzieści zwycięskich 
szkół odwiedzą organiza-
torzy programu. Dietetyk 
przeprowadzi lekcję, a tan-
cerze, znani z You Can Dan-
ce, zrealizują zajęcia tanecz-

ne. Uczniowie otrzymają też 
różne gadżety związane z 
gotowaniem i zdrowym od-
żywianiem.   

W IV edycji programu 
zostały nagrodzone aż 3 
szkoły z województwa dol-
nośląskiego. Trzy nagrody 
główne – tablice multime-
dialne wraz z rzutnikami 
o wartości około 7 tysięcy 
złotych każda, trafiły do 
uczniów z Gimnazjum w 
Rokitnicy, Gimnazjum nr 
2 w Kamiennej Górze oraz 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego „Na bursztyno-
wym szlaku” w Lewinie 
Kłodzkim. 

Organizatorzy dbają, aby 
wiedza przekazywa na była 
w sposób interesujący i przy-
stępny również poza szkołą. 
Na stronie internetowej 
www.zyjsmacznieizdrowo.pl 
można znaleźć szereg żywie-
niowych porad i wskazówek, 

wziąć udział w interesują-
cych konkursach oraz zadać 
pytanie dietetyczce 

i kucharzowi. 
Ponadto, na profilu www.

facebook/zyjsmacznieizdro-
wo i kanale YouTube każ-
dego dnia można znaleźć 
smaczne i zdrowe przepisy, 
ciekawostki żywieniowe, 
zagrać o atrakcyjne nagrody 
oraz obejrzeć filmy eduka-
cyjne i kulinarne.

V edycja programu „Żyj 
smacznie i zdrowo” zosta-
ła objęta patronatem ho-
norowym Rzecznika Praw 
Dziecka, Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Ośrod-
ka Rozwoju Edukacji, Pol-
skiego Towarzystwa Nauk 
Żywieniowych, Wydziału 
Nauk o Żywieniu Człowie-
ka i Konsumpcji SGGW 
oraz Fundacji Klubu Szefów 
Kuchni.

RE
KL
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Pilotażowo gabinety mają 
być wprowadzone do 5 pla-
cówek, tym niemniej powrót 
profilaktyki na poziomie 
wczesnej interwencji już bu-
dzi pozytywne emocje. Także 
zwiększenie liczby stołówek i 
zdrowe żywienie z naciskiem 
na owoce i warzywa, co jest 
wyzwaniem dla upowszech-
nionych, negatywnych nawy-
ków wśród młodzieży. Do-
datkowa zachęta do zmiany 
zachowań to woda z kranu, 
która nadaje się do picia.

Kolejnym novum są granty 
przeznaczone dla najzdolniej-
szych licealistów, którzy mają 
ciekawe projekty i pomysły na 
własną działalność gospodar-
czą. Program może ruszyć od 
stycznia przyszłego roku.

Podczas inauguracyjnego 
spotkania z młodzieżą w Ze-
spole Szkół nr 2 mówiono spo-
ro o realizacji prezydenckiego 
programu Szkoła Od Nowa 
– na modernizację placówek 

edukacyjnych do końca 2014 
roku zostanie przeznaczone 65 
milionów zł. Prezydent pro-
sił o wyrozumiałość uczniów, 
nauczycieli i rodziców, prze-
konywał, że nowoczesne, es-
tetyczne szkoły powinny być 
w Wałbrzychu oświatowym 
fundamentem.

Wyniki wałbrzyskich eg-
zaminów maturalnych – lep-
sze od średniej krajowej – są 
dobrym prognostykiem na 
przyszłość. Tym niemniej plan, 
by za 3 lata wałbrzyscy ucznio-
wie osiągali najlepsze wyniki 
w kraju, wymaga ustawicz-
nego, finansowanego przez 
miasto dokształcania nauczy-
cieli. Także miasto sfinansuje 
kompleksowy system informa-
tyzacji wałbrzyskiej oświaty. 
W przyszłym roku wszystkie 
szkoły mają być objęte e-za-
rządzaniem.

Źródło: Urząd Miejski w 
Wałbrzychu

Reaktywację gabinetów stomatologicznych i wpro-
wadzenie systemu zdrowego żywienia w szkołach 
zapowiedział 1 września na inauguracji roku szkol-
nego prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Szkoła z wigorem
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Choć Roman Szełemiej 
nie należy do partii, powal-
czy o wałbrzyską prezyden-
turę jako kandydat Platformy 
Obywatelskiej. Równocze-
śnie ma być lokomotywą sej-
mikowej listy. Dwa kolejne 
miejsca zarezerwowano dla 
aktualnych radnych Sejmiku. 
I tak numer dwa to pocho-
dzący z Bystrzycy Kłodzkiej 
61-letni Zbigniew Szczygieł, 
były komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej 
na Dolnym Śląsku. Nume-

rem trzy będzie Dorota Gro-
madzka, właścicielka biura 
nieruchomości z Dzierżonio-
wa. Na listę został wciągnięty 
Czesław Kręcichwost, bur-
mistrz Kudowy Zdrój (nu-
mer 5). O miejsce w Sejmiku 
powalczą ponadto nauczycie-
le Danuta Gapska – Migacz, 
Barbara Jakacki, przedsię-
biorcy Łukasz Osadkowski, 
Dariusz Dudjć i Bartosz 
Matuszkiewicz, pielęgniarka 
Krystyna Kramarska, Paweł 
Onyśków, urzędnicy Boże-

na Grela i Krystian Ulbin, 
sołtyska Sokołowiska Ber-
nadyna Grzeszuk i Jan Gu-
razda - wicedyrektor Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego. Listę zamyka 
Julian Golak, radny Sejmiku, 
były przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie 
i przewodniczący Rady Po-
wiatu Kłodzkiego z lat 1998 
– 2002. 

Piotr Kanikowski

Rada Regionu Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy kandydatów do 
Sejmiku. Wałbrzyską otwiera nazwisko prezydenta Romana Szełemieja. 
Nie znaleziono dla niej miejsca dla Jerzego Tutaja, eksmarszałka Dolnego 
Śląska, uważanego za człowieka Grzegorza Schetyny. 

Tutaj Szełemiej Nowi świdniczanie 
z... Kazachstanu
Na zaproszenie władz Świdnicy do naszego miasta przyjechała pięciooso-
bowa rodzina państwa Stanisławy i Nikołaja Zińko z miejscowości Podol-
skoje w Kazachstanie. Nowych mieszkańców Świdnicy przywitał prezydent 
Wojciech Murdzek, który niedawno spotkał się z repatriantami.

– Pomoc Polakom, którzy 
mieszkają za granicą i chcą 
wrócić do Ojczyzny to na-
sza historyczna powinność. 
Myślę, że takim działaniem 
przykładamy się do łączenia 
Polaków, których los rozrzu-
cił po świecie – mówi prezy-
dent Murdzek.

W Świdnicy państwo 
Zińko zamieszkają z synem 
Nikołajem oraz córką Ma-
riną i jej mężem Olegiem 
Piaskorskimi. Do Świdnicy 
jechali w sumie 4 dni. Obec-
nie załatwiane są wszystkie 
niezbędne formalności zwią-
zane z aktami stanu cywil-
nego oraz uzyskaniem do-
kumentów itp. Repatrianci 
otrzymają również stosowne 
świadczenia w ramach po-
mocy społecznej do czasu 
usamodzielnienia się. 

– Przeprowadzka do 
nowego mieszkania, które 
wynajmie miasto zostanie 
zrealizowana w najbliższych 
dniach. Z prośbą o umożli-

wienie pięcioosobowej rodzi-
nie Zińko osiedlenia się na 
stałe w naszym mieście, w ra-
mach repatriacji, zwrócił się 
pan Nikołaj. Sam nie ukry-
wał, że o repatriację do Pol-
ski starali się w innych mia-
stach od około 6 lat – mówi 
Wiesław Pietrzyk, dyrektor 
Wydziału Spraw Obywatel-

skich Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy. 

Pierwszych repatriantów 
Świdnica przyjęła w 1997 r. 
Od tego czasu w mieście za-
mieszkały w sumie 24 osoby 
z Kazachstanu.

Żródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy

Akcja skierowana jest do 
mieszkańców Świdnicy nie-
zależnie od ich wieku, któ-
rzy wspólnie chcą zadbać o 

utrzymanie w dobrym stanie 
pamiątek – reliktów dawnych 
epok.

Wszystkim uczestnikom 
zapewniamy sprzęt potrzeb-
ny do sprzątania (narzędzia, 
rękawice, worki), a po lekkim 
wysiłku poczęstunek. Ak-
cja sprzątania pozostałości 
twierdzy świdnickiej pro-
wadzona będzie wspólnie z 
żołnierzami z historycznych 
regimentów.

Tego samego dnia, w 
godz. 15.00-18.00 na cam-

pingu OSiR, przy ul. Śląskiej 
zaplanowano również pre-
zentacje historyczno-edu-
kacyjne. W ramach „żywych 
lekcji historii” odbędą się 
prezentacje historycznych re-
gimentów z różnych epok od 
średniowiecza do XX wieku, 
pokazy walk i ćwiczeń rycer-
skich oraz pokazy musztry, 
a także prezentacja broni i 
umundurowania.

Żródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy

Wspólne sprzątanie Fleszy Nowomłyńskiej zaplanowano na sobotę, 20 
września w godz. 10.00-14.00 – Aleja Brzozowa (łąka przy parkingu na ul. 
Śląskiej). 

Flesza czeka
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od 19.09.2014 
do 25.09.2014

PREMIERY: 
MIASTO 44
Polska, od 13 lat; dramat/wojenny/130 
min
Film „Miasto 44” to opowieść o mło-
dych Polakach, którym przyszło 
wchodzić w dorosłość w okrutnych 
realiach okupacji. Mimo to są pełni 
życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją tak, 
jakby każdy dzień miał okazać się 
tym ostatnim. Nie wynika to jednak z 
nadmiernej brawury czy młodzieńczej 
lekkomyślności - taka postawa jest 
czymś naturalnym w otaczającej ich 
rzeczywistości, kiedy śmierć grozi na 
każdym kroku. 
Warszawa, lato 1944. Stefan (Józef 
Pawłowski) opiekuje się matką i młod-
szym bratem. Przejął obowiązki gło-
wy rodziny po tym, jak ojciec - oficer 
Wojska Polskiego - zginął w kampanii 
wrześniowej w 1939 roku. Pracuje w 
fabryce Wedla, z coraz większym tru-
dem znosząc upokorzenia ze strony 
Niemców. Marzy o chwili, kiedy bę-
dzie mógł im za wszystko odpłacić i 
spełnić obowiązek wobec Ojczyzny. 
Obiecał matce, że nie zaangażuje 
się w działalność ruchu oporu, jed-
nak - kiedy tylko nadarza się okazja 
- wstępuje w szeregi Armii Krajowej. 
Do konspiracji wciąga go Kama (Anna 
Próchniak), sąsiadka z kamienicy na 
warszawskiej Woli, z którą przyjaźni 
się od dziecka. Dziewczyna skrycie 
kocha się w Stefanie, mając nadzieję, 
że po wojnie będą razem. Ale to za 
sprawą spotkania z subtelną i wrażli-
wą Biedronką (Zofia Wichłacz) Stefan 
zazna smaku pierwszej, młodzieńczej 
miłości. Jednak Stefanowi i Biedronce 
nie jest dane zbyt długo cieszyć się 
wzajemnym zauroczeniem.
9:30; 12:15; 15:00; 17:45; 18:30; 
20:30
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w 
repertuarze.
WIĘZIEŃ LABIRYNTU
USA, od 16 lat; Thriller/akcja/Sci
-Fi/113 min
Nastoletni Thomas (Dylan O’Brien) 
budzi się w ciemnej windzie, nie 
pamiętając niczego poza własnym 
imieniem. Trafia do tajemniczej Strefy: 
obszaru zamieszkanego przez kilku-
dziesięciu innych chłopców, którzy 
dostali się tam w identyczny sposób. 
Ogromny mur otaczający teren roz-
chyla się każdego ranka, otwiera-
jąc przejście do labiryntu. Najstarsi 
mieszkańcy usiłują znaleźć wyjście 
od dwóch lat. Nowa nadzieja pojawia 
się wraz z dziewczyną, Teresą (Kaya 
Scodelario), która trafia do Strefy w 
śpiączce, ściskając w dłoni tajemni-
czą notatkę.
11:30; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w 
repertuarze.
SŁOWO NA M
Irlandia/Kanada, od 12 lat; Komedia 
romantyczna/102 min
Wallace (Daniel Radcliffe) nie ma 
szczęścia do dziewczyn. Samotny, po 
kolejnym rozstaniu, spotyka Chantry - 
młodą malarkę. Znajomość przeradza 
się w przyjaźń, a ta z wolna zaczyna 
przypominać... miłość? Zrozumieć 
swoje uczucia pomaga Wallace’owi 
Allan (Adam Driver - gwiazda serialu 
„Dziewczyny”). Czy Chantry wybierze 
wiecznie zamyślonego marzyciela - 
outsidera, czy jej serce zostanie przy 
Benie - jej robiącym błyskawiczną 
karierę w dyplomacji, pewnym siebie 
narzeczonym...
17:45
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w 
repertuarze.
ZOSTAŃ, JEŚLI KOCHASZ
USA; od 12 lat; dramat/103 min 
„Zostań, jeśli kochasz” to film oparty 
na bestsellerowej powieści o miłości 
i odwadze, która wywołała sensację 
na całym świecie. W roli głównej wy-
stępuje Chloë Grace Moretz („Carrie”), 
jedna z najbardziej fascynujących ak-
torek młodego pokolenia, porównywa-
na do Jennifer Lawrence.
Mia Hall (Moretz) to nieśmiała, niezwy-
kle utalentowana dziewczyna, która 
stoi przed najtrudniejszym życiowym 

wyborem. Jeśli zdecyduje się opuścić 
dom by podążać za muzycznymi ma-
rzeniami, straci miłość swojego życia. 
Wszystko zmienia się w wyniku pew-
nego wydarzenia, a Mia zawieszona 
przez jeden dzień między życiem a 
śmiercią musi zdecydować, po której 
stronie zostanie. Czy wielka miłość 
przezwycięży niepewność i strach? 
„Zostań, jeśli kochasz” to niezwykła hi-
storia o znajdowaniu swojego miejsca 
na Ziemi, umiejętności żegnania się z 
przeszłością i przyjmowania tego, co 
nadchodzi.
15:30; 20:00
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w 
repertuarze.
GDYBYM TYLKO TU BYŁ
USA; od  13 lat; komedia/dramat /106 
min 
Gdy film został pokazany na festiwa-
lu w Sundance, gdzie publiczność 
nagrodziła film owacjami na stojąco. 
Obraz w reżyserii Zacha Braffa (”Po-
wrót do Garden State”, serial „Hoży 
doktorzy”) opowiada historię Aidana 
Blooma, który w wieku 35 lat ciągle 
szuka swojej tożsamości. Próbuje być 
dobrym ojcem i mężem. Dorywcza 
praca aktora niestety nie pozwala na 
opłacenie rachunków na prywatne 
szkoły dzieci, więc postanawia uczyć 
je w domu. Aidan stara się również 
przywrócić dobre relacje ze swoim 
ojcem. Wspaniałe współczesne kino 
obyczajowe.
13:15; 21:15
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w 
repertuarze.
HIT:
SIN CITY. DAMULKA WARTA GRZE-
CHU 3D
USA; od 18 lat; akcja/kryminał/thril-
ler/102 min 
Kiedy facet w czerni rusza na ratunek 
dziewczynie Bonda, mając za wspar-
cie niezniszczalnego zapaśnika, staje 
się jasne, że ulicami Miasta Grzechu 
znów popłynie krew! „Sin City 2: Da-
mulka warta grzechu” to długo wycze-
kiwana kontynuacja jednej z najlep-
szych ekranizacji komiksów ostatniej 
dekady.
Najlepszy przyjaciel Quentina Taranti-
no, wizjonerski reżyser Robert Rodri-
guez („Desperado”, „Od zmierzchu do 
świtu”) zaprasza na kolejne spotkanie 
z mieszkańcami Miasta Grzechu. Dwi-
ght (Josh Brolin, „Prawdziwe męstwo”) 
jest detektywem-fotografem, który 
specjalizuje się w zdjęciach kompro-
mitujących zdeprawowanych bogaczy. 
Jego życie staje na głowie, kiedy na 
nowo wkracza w nie Ava (Eva Green, 
zjawiskowa dziewczyna Bonda z „Ca-
sino Royale”) – dawna miłość, kobieta 
warta każdego grzechu. Ruszając na 
pomoc kochance, Dwight szybko od-
kryje, że znalazł się w środku intrygi, 
która może przerosnąć nawet najwięk-
szego twardziela. W tej sytuacji przyj-
dzie mu połączyć siły z nieobliczalnym 
zabijaką – Marvem (Mickey Rourke, 
nominowany do Oscara za rolę w „Za-
paśniku”).
14:00
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w 
repertuarze.
BARBIE I TAJEMNICZE DRZWI
USA; b.o.; animowany / przygodowy/ 
81 min 
Barbie™ wciela się w postać Alexy, 
nieśmiałej księżniczki, która odkrywa 
w swoim królestwie tajemnicze przej-
ście i wkracza do dziwnej krainy pełnej 
magicznych istot i niespodzianek. To 
właśnie tam, Alexa poznaje syrenkę 
Romy i dobrą wróżkę Nori, od których 
dowiaduje się, że zepsuty władca 
usiłuje ogołocić ich świat z magii. Ku 
swojemu zdziwieniu, Alexa odkrywa 
w sobie magiczną moc, a jej nowe 
przyjaciółki są pewne, że tylko dzięki 
jej pomocy w ich krainie może ponow-
nie zapanować magia. Odkryjcie, co 
się wydarzy, kiedy Alexa znajdzie od-
wagę, aby stanąć w obronie tego, co 
właściwe i dowie się, że siła przyjaźni 
jest dużo cenniejsza niż magia.
9:15; 11:15
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w 
repertuarze.

WAKACJE MIKOŁAJKA 
Francja; od 7 lat; familijny/ przygodo-
wy/ 100 min
Koniec szkoły to najszczęśliwszy 
dzień w roku dla Mikołajka i paczki 
jego oddanych przyjaciół. Wystarczy 
spakować walizki i można ruszać w 
wymarzoną wakacyjną podróż. A ta 
zaprowadzi bohatera w sam środek 
malowniczej Bretanii. Wszędzie, gdzie 
pojawi się Mikołajek, czeka go moc 
niezapomnianych przygód.
9:15; 16:15
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w 
repertuarze.
DZWONECZEK I TAJEMNICA PIRA-
TÓW 3D
USA; b.o.; animowany/ familijny/ przy-
godowy/ 80 min 
Dzwoneczek i jej utalentowane przy-
jaciółki wyruszają na pełną przygód 
wyprawę, by odzyskać magiczny pył, 
skradziony z Przystani Elfów przez 
tajemniczą Zarinę. W trakcie poszuki-
wań cały świat Dzwoneczka, Jelonki, 
Widii, Różyczki, Mgiełki i Iskierki staje 
na głowie, kiedy pod wpływem zaklę-
cia zostają zamienione ich talenty. A to 
jeszcze nie wszystko… Wróżki czeka 
bowiem spotkanie z piratami.
9:15; 11:00; 12:45
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w 
repertuarze
LUCY
USA/Francja; od 15 lat; akcja/ 90 min 
Lucy /Scarlett Johansson/ mieszka-
jąca na Tajwanie studentka zostaje 
namówiona przez swojego chłopaka 
do dostarczenia ważnej teczki pew-
nemu biznesmenowi. Zanim jeszcze 
dziewczyna zorientuje się w co zosta-
ła wplątana, stanie się zakładniczką 
bezwzględnego pana Janga (Choi 
Min Sik) na którego rozkaz do orga-
nizmu Lucy zostanie chirurgicznie 
wszyta paczka z silną syntetyczną 
substancją przypominającą narkotyk. 
Przypadkowo substancja chemiczna 
rzeczywiście przenika do organizmu 
Lucy. Pod jej wpływem ciało dziew-
czyny zaczyna podlegać niewyobra-
żalnym transformacjom, a najbardziej 
doświadcza tego mózg, którego po-
tencjał zostaje uwolniony i osiąga zdu-
miewające, pozostające dotychczas 
jedynie w sferze hipotez możliwości... 
Z ogromną intensywnością zaczyna 
odczuwać wszystko, co znajduje się 
wokół niej – powietrze, wibracje, ludzi, 
nawet grawitację. Rozwijają się u niej 
również cechy nadludzkie - telepatia, 
telekineza, niezwykle rozległa wiedza 
oraz zapierająca dech w piersiach 
kontrola nad materią.
22:15
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w 
repertuarze.
VOUCHERY
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
firm, instytucji i osób prywatnych, kino 
CINEMA 3D w Świdnicy przygotowało 
atrakcyjną ofertę voucherów – biletów 
otwartych z długim terminem ważno-
ści, obowiązujących we wszystkie dni 
tygodnia na dowolny seans z repertu-
aru kina, w wersji 2D lub 3D.
Voucher to idealny pomysł na:
* prezenty dla bliskich osób, gwarantu-
jący wspólnie spędzony czas z filmem 
za rozsądną cenę,
* wykorzystanie środków z funduszu 
socjalnego,
* atrakcyjną formę motywacji pracow-
ników,
* upominek dla kontrahentów i klien-
tów Państwa firmy.
Szczegółowe informacje na temat 
zakupu:
• firmy i instytucje – mailowo aleksan-
drawalerowicz@cinema3d.pl lub pod 
numerem telefonu 728 595 209
• osoby indywidualne – w kasie kina, 
pod numerem telefonu 74 639 90 57.
Serdecznie zapraszamy!
REZERWACJA TELEFONICZNA 
+48 74 639 90 56
KONTAKT
CINEMA 3D Świdnica - Galeria Świd-
nicka
ul. Westerplatte 29, 58-100 Świdnica
 tel: +48 74 639 90 56
www.cinema3d.pl
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Jest to wspólna lekcja po-
szanowania środowiska. Jej 
celem jest promowanie nie-
śmiecenia, edukacja odpadowa 
oraz zmniejszanie negatywnego 
wpływu człowieka na środowi-
sko.

Co roku, w każdy trzeci 
weekend września tysiące wo-
lontariuszy propagują ograni-
czanie powstawania odpadów, 
selektywną zbiórkę i recykling, 
a także wyszukują i w miarę 
możliwości usuwają dzikie wy-
sypiska.

Koordynatorem akcji jest 
Biuro Infrastruktury i Nieru-
chomości Urzędu Miejskiego

w Wałbrzychu przy ul. Ko-
pernika 2, pok.121 (tel. 74 66 55 
220).

Poniżej wykaz miejsc, z któ-
rych będą odbierane zebrane 
odpady:
1. na terenie Książańskiego 

Parku Krajobrazowego – 
skrzyżowanie ul. Piastów 
Śląskich                         z ul. 
Jeździecką (w rejonie stad-
niny),

2. przy Al. Podwale – wejście 
do KPK na wysokości ul. 
Palisadowej 95-99,

3. przy Al. Podwale –  przy 
lampach na wysokości wjaz-
du do Zarządu Ogrodów 
„Podzamcze”,

4. przy ul. Zakole,
5. przy Palmiarni,
6. przy ul. Wilczej za Palmiar-

nią w rejonie Al. Pomniko-
wej,

7. przy ul. Żwirki i Wigury – 
przy schodach do Parku im. 
Sobieskiego (parking przy 
obiekcie OSiRu),

8. przy wejściu do Parku im. 
Sobieskiego od ul. Lotni-
ków na wysokości skrzyżo-
wania z ul. Batorego,

9. przy Al. Wyzwolenia – wyj-
ście z parku im. Sobieskiego 
przy pomniku,

10. stadion przy ul. Kusociń-
skiego,

11. pętla przy ul. Sokołowskie-
go,

12. wejście do parku im. Sybira-
ków od strony ul. Głównej,

13. skrzyżowanie ul. Chałubiń-
skiego z ul. Kurpiowską,

14. przy ul. Szkolnej 9,
15. przy ul. Skłodowskiej przy 

wiadukcie kolejowym,
16. przy ul. Świdnickiej / od 

strony ul. Niepodległości 
(przy wejściu do ogrodów 
działkowych) rejon przy-
stanku autobusowego,

17. stadion przy ul. Jagielloń-
skiej,

18. przy ul. Poleskiej przy gara-
żach,

19. przy ul. Os. Robotnicze 3 – 
skrzyżowanie z ul. Prostą,

20. przy wejściu do Parku w 
Rusinowie od strony ul. 
Osiedle Górnicze, 

21. przy wejściu do Parku w 
Rusinowie od strony ul. No-
worudzkiej, 

22. przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 23 przy ul. 
Struga,

23. stadion przy ul. Sportowej - 
dzielnica Sobięcin,

24. przy wjeździe do Parku im. 
Kościuszki od strony ul. Ko-
steckiego,

25. 25. rejon przystanku au-
tobusowego linii nr 2  przy 
„zielonym rynku” ul. 1 Maja,

26. 26. przy ul. Piasta – przy 
ogrodzeniu Alba Dolny 
Śląsk Sp. z o. o.,

27. 27. pętla autobusowa 
„górna” przy ul. Baczyńskie-
go,

28. 28. na terenach placówek 
oświatowych. 

Uwaga. Prosimy o bez-
względne przestrzeganie wy-
znaczonych miejsc składowania 
zebranych odpadów, ponieważ 
operator obsługujący akcję nie od-
bierze odpadów pozostawionych 
w innych miejscach niż wyzna-
czone.

Źródło: Urząd Miejski w 
Wałbrzychu 

W dniach 19-21 września 2014r. po raz kolejny odbędzie się akcja Sprząta-
nie Świata. Tegoroczne hasło brzmi: Turysto! Szanuj Środowisko.

Posprzątajmy  
razem Wałbrzych
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Daj spokój z samochodem
Wałbrzych świętuje Europejski Dzień bez Samochodu. Koszulkami, konkursami, warsztatami i bezpłatnymi przejazdami publiczną komunikacją miasto 
zachęca kierowców, by wybierali rower lub autobus. 

Obchody zaczynają się 
już w piątek 19 września. Od 
godz. 10 Fundacja Pro Bonum 
we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Wałbrzychu oraz 
Zespołem Szkół z Oddziała-
mi Integracyjnymi organizuje 
akcję „Rower bez barier”. Aby 
zrobić frajdę niepełnosprawnym 
dzieciom, które najprawdopo-
dobniej nigdy wcześniej nie 
miały możliwości zakosztować 
przyjemności jazdy na rowerze, 
sprowadzono z Wrocławia ro-
wery integracyjne, dostosowane 
do różnych rodzajów niepełno-
sprawności. A o godz.12 rowe-
rzyści, mieszkańcy Podzamcza 
oraz młodzież wspólnie doko-
nają otwarcia ścieżki pieszo-ro-
werowej wokół osiedla.

W sobotę 20 września na 
rowerzystów, którzy o godz. 
10 zjawią się na wałbrzyskim 
Rynku będą czekać pamiątkowe 

koszulki. Potem wszyscy razem 
w eskorcie Policji i Straży Miej-
skiej przejadą ul. Kościuszki, Al. 
Wyzwolenia, ul. Wysockiego, 
Andersa i Ratuszową do Aqua 
Zdrój, gdzie przewidziano dla 
nich szereg konkursów z nagro-
dami i innych niespodzianek

- Poznamy zwycięzców 
konkursu plastycznego pn. "Bez 

spalin w Wałbrzychu- zielone 
miasto" i  Konduktora "na me-
dal” - zapowiada Anna Żabska, 
asystentka prezydenta Wałbrzy-
cha Romana Szełemieja. - Bę-
dzie można obejrzeć wystawę 
zdjęć Miłośników Komunikacji 
Miejskiej z Wałbrzycha „Ko-
munikacja miejska w obiek-
tywie”. Odbędą się warsztaty 

bezpiecznego poruszania się 
rowerem w ruchu drogowym. 
Zaprezentowane zostaną rowe-
ry elektryczne.

W poniedziałek 22 wrze-
śnia kierowcy, którzy zostawią 
samochód w garażu, będą mogli 
bezpłatnie korzystać z komu-
nikacji publicznej. Warunkiem 
jest okazanie konduktorowi 

ważnego dowodu rejestracyjne-
go samochodu osobowego oraz 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość właściciela, współ-
właściciela lub użytkownika 
pojazdu wpisanego do dowodu 
rejestracyjnego. Na podobnych 
zasadach kierowcy mogą od 1 
maja 2014 r. korzystać z darmo-
wej komunikacji publicznej w 

Wałbrzychu każdego pierwsze-
go dnia nowego miesiąca. 

Dzień bez Samochodu 
przygotowały Zarząd Dróg, 
Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu i Zespół 
Szkół im. Marii Skłodowskiej- 
Curie. Honorowy patronat nad 
imprezą objął prezydent  Wał-
brzycha dr Roman Szełemej. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl


