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Kościoły blisko milionów
W sumie 40 mln zł w ramach rządowego wsparcia mogą otrzymać Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy. W tej chwili trwa walka, by fundusze dla praw-
dziwych pereł UNESCO zostały zagwarantowane. Samorząd województwa wpisał ich renowację do oficjalnego Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego. 

W sprawie Kościoła Poko-
ju w Świdnicy interweniował 
prezydent Wojciech Murdzek, 
który nie zgodził się z pro-
pozycją przyznania funduszy 
tylko Hali Stulecia. Radny 
Miasta Jawora Emilian Bera 
zaproponował takie wsparcie 
dla Kościoła Pokoju w Jawo-
rze. 

O planach modernizacji 
obiektów, mówili w Jaworze 
wicemarszałek województwa 
Jerzy Michalak, prezydent 
Świdnicy Wojciech Murdzek, 

radny Jawora Emilian Bera, 
pastor Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Jaworze ks. 
Tomasz Stawiak oraz pastor 
Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Świdnicy ks. Wal-
demar Pytel.

„Renowacja Kościołów 
Pokoju w Jaworze i w Świd-
nicy przykładem ratowania 
świetności należnej zabytkom 
z listy Światowego Dziedzic-
twa UNESCO” to nazwa 
zgłoszonego przez  samorzą-
dowców i zarządców parafii 

projektu. 
–  W dobie globalizacji i 

cyfryzacji możemy dokonać 
wielkiego przełomu włącza-
jąc region Dolnego Śląska w 
infrastrukturę Europejskich 
Szlaków Kulturowych i tran-
sgranicznych arterii komu-
nikacyjnych. Przewidujemy 
czynny udział mieszkańców 
Wrocławia, Świdnicy i Jawo-
ra w wieloletnich pracach na 
rzecz rozwoju miast UNE-
SCO. Nowa strategia zakłada 
ścisłą współpracę tych ośrod-

ków. Serdecznie gratuluję ak-
tywności lokalnym działaczom 
samorządowym. To dzięki 
zgłoszonym przez nich uwa-
gom podczas konsultacji, dziś 
możemy mówić o tak dużym 
projekcie dla Jawora i Świd-
nicy – uważa wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego 
Jerzy Michalak.

Prezydent Świdnicy Woj-
ciech Murdzek dodaje:

– Cieszymy się z możli-
wości pozyskania tak dużych 
środków na zabytki UNE-

SCO, ale nie chodzi tutaj jedy-
nie o pieniądze tylko o to, żeby 
w każdym wymiarze Kościoły 
Pokoju w Świdnicy i Jaworze, 
Hala Stulecia – nasze perły 
Dolnego Śląska – miały godne 
miejsce zarówno w promocji 
jak i w poczuciu mieszkańców, 
że mamy się czym przed ca-
łym światem pochwalić. Bez 
wsparcia, bez pomocy rządo-
wej ciężko podejmować to lo-
kalnie, a mamy przeświadcze-
nie, że jest to dobro narodowe, 
z którego chcemy być dumni. 
Dlatego zainteresowanie na 
poziomie regionu i kraju jest 
historycznym obowiązkiem.

Pastor Waldemar Pytel: – 
W tej chwili realizujemy duży 
projekt w Kościele Pokoju 
w Świdnicy finansowany ze 
środków z tzw. norweskiego 
mechanizmu finansowego, ale 
te potrzeby są nadal bardzo 
duże. Dzięki prezydentowi 
Wojciechowi Murdzkowi oraz 
dzięki przychylności zarządu 
województwa dolnośląskiego 
udało się, aby oba kościoły 
wraz z Halą Stulecia znalazły 
się na liście projektów ubiega-
jących się o rządowe wsparcie. 

Wspólnie z proboszczem Ko-
ścioła Pokoju w Jaworze udało 
nam się osiągnąć znaczące po-
rozumienie, ponieważ będzie 
to jeden wiosek dotyczący re-
nowacji obu Kościołów Poko-
ju. W Świdnicy chcielibyśmy 
dokończyć prace na cmenta-
rzu, w szczególności związane 
z całą infrastrukturą, ścieżka-
mi, oświetleniem, monitorin-
giem. Chcemy także odrestau-
rować ostatni budynek, który 
nam pozostał na placu Pokoju 
jako miejsce na pensjonat, a 
także wyremontować piękny, 
modernistyczny zabytek, ja-
kim jest Kościół Zimowy. W 
przypadku samego budynku 
Kościoła Pokoju przymierza-
my się do renowacji detalicz-
nych elementów wyposażenia 
świątyni i to byłby element 
spójny, który pozwoliłby na 
przeprowadzenie wewnątrz 
zasadniczych prac konserwa-
cyjno-renowacyjnych.  

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy

FOT. URZĄD MIEJSKI 
W ŚWIDNICY
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

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

Tydzień dzieci miał siedmioro. Niech się tutaj wszystkie zbiorą.
Poniedziałek. Wróciwszy do mieszkania, znajduję na blacie martwą 
muchę. Gdy mówię o tym Agacie, chce nasłać na mnie aktywistów 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 
 - Pewnie zimno masz?
 - Tak – potwierdzam. – Pozakręcałem grzejniki.
 - I żadnej wody w spodeczkach, żadnej karmy dla much? 
 - Nic a nic.
 - A widzisz.
 W ogóle nie wiedziałem, że tu jest. Nie była jak inne, ostentacyjnie 
oblatujące pokój za pokojem,warujące niczym pies przy drzwiach. Za-
szyła się w jakąś dziurę, między książki, w puch swetrów, w owadzi 
matecznik. I tylko zwłoki wypchnęła na powitanie, słysząc kroki na 
schodach.
Wtorek. Woda na herbatę zaparza się półtorej minuty. Cukier jest w 
pudełku po lewej – sól w pudełku po prawej stronie. Klucz w zamku 
wykonuje dwa pełne obroty. Jak co dzień nim wyjdę powtarzam se-
kwencję prostych mechanicznych czynności.
Środa. Gasną naraz obie żarówki w ubikacji, przepalają się w nich dru-
ciki i prąd pęka jak most nad przepaścią. Przepaść jest ciemna. Każda 
porządna przepaść jest ciemna.
Głupstwo, myślę, i ustawiam stołek na dnie przepaści. Unoszę ręce 
nad głowę, by namacać pod sufitem szklany bąbel, z którego sączy-
ło się światło. Niechcący naruszam spokój drobnych owadów, które 
umarły dawno dawno temu i podobne do wysuszonych ziaren traw 
grzechocą żałobnie w płytkiej misie żyrandola.
Czwartek. Wieczór, w którym gubię klucze od mieszkania i przez pół 
godziny jestem jak bezdomny. Patrzę w ciemne okno kuchni. Patrzę 
na pusty balkon. Spaceruję pod blokiem, od śmietnika do sklepu i z 
powrotem; wieje wiatr i zaczyna padać deszcz.
 - Dobry wieczór – mówią mi sąsiedzi.
 - Dobry wieczór – kłamię.
 O 22.37 przyjeżdżają moi rodzice z zapasowym pękiem kluczy. 
Piątek. Ktoś płacze na dole. Właściwie to nawet nie ktoś, ale ta ładna 
dziewczyna, którą mijam na schodach gdy pali papierosy albo flirtuje z 
chłopakami. Teraz słyszę jak szlocha i trzaska drzwiami
 Tu mamy cienkie jak bibuła sufity i ściany z papier-mache. To miasto 
zbudowano z tektury, by za sto lat, gdy już nie będzie potrzebne, samo 
uległo rozkładowi. Zostaną po nas co najwyżej, trochę szkła, stara lo-
dówka, telewizor, obrosłe kamieniem czajniki.
Któż by o to dbał. Wszystko co ważne jest chwilowe. Jak ten skurcz 
w sercu, gdy nasłuchuję, czy już przestała płakać. Jak dreszcz, kiedy 
zbiega po schodach na dwór i z pochyloną głową chodzi w bambo-
szach po kałużach.
Sobota. Dość upiorny poranek: jakiś pan od godziny boruje wiertarą 
zdrową tkankę bloku, a nerwowy splot rur niesie wibracje z piwnicy po 
strych. Chowanie głowy pod kołdrę nic nie pomaga. Po ósmej zmie-
niłem taktykę: wstałem, umyłem się, zjadłem śniadanie, w skupieniu 
nakłuwam szpileczkami laleczkę voodoo w malutkim drelichowym 
kombinezoniku. Ten nieznany pan to zapewne terrorysta nasłany przez 
władze spółdzielni. Profesjonalny płatny zabójca, który przyjął zlecenie 
masowego lokatorobójstwa i wykańcza nas zawodowo przy użyciu 
najnowocześniejszego sprzętu firm Bosch, Einhell i Blaucraft. Cwaniak 
wybrał sobotę, byśmy nie pouciekali do pracy, do biur, do szkół. Sam 
sobie jestem winny, bo zlekceważyłem niepozorną karteczkę powie-
szoną obok zejścia do piwnicy: „Trutka przeciw szczurom wyłożona”. 
Powinienem się domyślić: najpierw wykończą gryzonie, potem ludzi. 
Teraz może uratować nas już tylko czarna magia.
Niedziela. Przyciskając do ucha komórkę idę przez ciemne osiedle, a 
mój brat czyta mi wiersz księdza Twardowskiego. I rozmawiamy, o 
wierszu i o życiu, porównujemy jedno do drugiego jak słońce i model 
słońca na drucie wbitym w drewnianą podstawkę.
Trzeba ten wiersz zinterpretować dla Kuby. Zadanie domowe. Więc 
wers po wersie brniemy w entuzjazm. Ja dodatkowo brnę w ciemność, 
za ostatnią czynną latarnię. Potem wyłączam komórkę, gaśnie szybko, 
i dopada mnie pustka.

Ich nowy dom

Wałbrzyszanie odebrali klucze do nowych mieszkań
120 rodzin odebrało z rąk 

prezydenta Romana Szełeme-
ja  klucze do nowych mieszkań 
komunalnych. Nowe budynki 
powstały w ramach miejskiego 
programu "Nasz Nowy Dom".

Nowe mieszkania w 4 
budynkach na Podzamczu 
przy ul. Jana Pawła II  mają  
powierzchnię ok. 40 - 50 m 
kwadr. Zamieszka w nich 120 
rodzin.

- Cieszę się, że dzisiaj ko-
lejnym rodzinom mogę wrę-
czyć klucze do nowych miesz-

kań.  Program "Nasz Nowy 
Dom" będziemy kontynu-
ować. Są już propozycje budo-
wy kolejnych mieszkań przy ul. 
Husarskiej.  Udowadniamy, że 
nasze miasto staje się dobrym 
miejscem do życia, zwłaszcza 
dla młodych rodzin z dziećmi 
- mówił Roman Szełemej, pre-
zydent miasta.

Zasady i kryteria ich  przy-
znawania określiła uchwała 
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 niepeł-
nosprawni. Wszystkie osoby 
starające się o nowe mieszka-
nie nie mogły mieć zaległości 
czynszowych. 

 2 tygodnie temu 19 rodzin 
wprowadziło się już do nowych 
mieszkań przy ul.Staszica.  Do 
końca roku zostaną oddane 
kolejne mieszkania, przy ul. 

Wiejskiej. W sumie program 
obejmuje budowę ponad 200 
nowych mieszkań komunal-
nych.  Na ich budowę miasto 
pozyskało dofinansowanie w 
wysokości 10 mln zł z Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: Urząd Miejski w 
Wałbrzychu
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O b l i c z a  p r z e m o c y
„Przemocą w rodzinie jest jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 
członka rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność 
cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy 
moralne u osób dotkniętych przemocą” – tyle mówi cytat.

W tym miejscu chciał-
bym przyjrzeć się bliżej 
przemocy wobec osób 
starszych zajmujących, 
zgodnie z niepisanym pra-
wem pokoleń, należyte i 
ważne miejsce w hierar-
chii rodzinnej.

Czy rzeczywiście tak 
jest? Badań na ten temat 
mamy niewiele, a te któ-
re są nie odzwierciedlają 
w pełni sytuacji panującej 
w niektórych domach. Z 
socjologicznego punktu 
widzenia, przemoc wo-
bec osób starszych jest 
zjawiskiem rzadszym od 
przemocy stosowanej wo-
bec pozostałych członków 
rodziny. Dlaczego więc 
poruszam ten temat? Bo 
warto napisać parę słów o 

tym, co może wydawać się 
sprawą małej wagi, wobec 
cierpień młodszych do-
mowników.

Osoby starsze, scho-
rowane niejednokrotnie 
nie mówią o tym, jak są 
traktowane przez domow-
ników. U podstaw takiego 
zachowania mogą leżeć 
wstyd, poczucie winy, 
strach i inne czynniki blo-
kujące starszą osobę przed 
ujawnianiem przykrych 
doświadczeń wynikają-
cych z relacji z domow-
nikami. Różne mogą być 
formy przemocy wobec 
osób starszych: zamyka-
nie, poszturchiwanie, bi-
cie, zabieranie pieniędzy, 
ośmieszanie, wyzywanie, 
wytykanie starości i nie-

pełnosprawności fizycznej 
lub psychicznej, zmusza-
nie do różnych czynności 
przy pomocy pogróżek, 
gróźb czy szantażu, prze-
moc seksualna. Osoby 
starsze są wtedy tak bez-
bronne, jak małe dzieci. 
Poniewierane, wstydzą się 
mówić o tym, jak traktu-
ją je ich własne dzieci lub 
wnuki. Siebie obwiniają 
za to, że tak źle wychowali 
swoje dzieci, a teraz z po-
korą przyjmują upokorze-
nia i ból fizyczny. Skrzęt-
nie ukrywają ślady bicia, 
nie patrzą w oczy, by nikt 
nie dostrzegł w nich lęku. 
W ich domach zawsze 
wszystko jest w porządku. 

Do najważniejszych 
przyczyn przemocy wo-

bec osób starszych na-
leżą: brak cierpliwości, 
empatii i poczucia winy 
wobec osoby, której zadaje 
się cierpienie. Ale nic nie 
usprawiedliwia przemo-
cy. Jeżeli ktokolwiek nie 
radzi sobie z agresją, jego 
zachowania naruszają sys-
tem wartości i norm, po-
winien zasięgnąć porady 
specjalisty oferowanej w 
ramach terapii sprawstwa 
przemocy. 

Celem artykułu jest 
wyzwolenie u Czytelni-
ka refleksji nad przemo-
cą. Pochylenie się nad 
cierpieniem osób jej do-
świadczających. Właśnie 
na przykładzie osób star-
szych chciałem pokazać 
najbardziej milczące ob-

licze przemocy domowej. 
Doświadczanie przemocy 
ze strony osób bliskich 
u wielu powoduje uczu-
cie wstydu, smutku, lęku. 
Dlatego tak trudno o tym 
komuś powiedzieć, bo 
przecież nie uwierzy, a 
jeszcze doniesie sprawcy i 
dopiero będzie problem.

Jeżeli podejrzewasz, że 
w Twoim otoczeniu ktoś 
cierpi z powodu przemo-
cy, porozmawiaj o tym z 
pracownikiem socjalnym, 
policjantem, strażnikiem 
miejskim, prokuratorem, 
terapeutą w Poradni Te-
rapii Uzależnień. Two-
ja rozmowa pozostanie 
anonimową dla sprawcy. 
Jeżeli Twoje przypusz-
czenia okażą się błędne, 

nie poniesiesz żadnych 
przykrych konsekwen-
cji. Spełnisz swą ludzką 
powinność, jeżeli uda się 
dzięki Twojej rozmowie 
przerwać zmowę mil-
czenia i pomóc osobom 
krzywdzonym.

Sławomir Czyż – Kie-
rownik Poradni Terapii 
Uzależnienia i Współuza-
leżnienia od Alkoholu w 
Świdnicy

Projekt „Warto wie-
dzieć” realizowany przez 
MOPS w Świdnicy, 
współfinansowany przez 
Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej.

Miasto dla obywateli
Więcej inwestycji zgło-
szonych w ramach akcji 
„Moja Świdnica – mój 
budżet” zostanie zre-
alizowanych w 2015 r. 

Znamy finalną listę pro-
jektów, które zostaną wpisane 
do projektu budżetu na przy-
szły rok. Decyzją prezydenta 
Świdnicy zrealizowane mają 
zostać nie tylko zwycięskie 
projekty ale również dodatko-
we zadania.

– Projekty, które po raz 
drugi pojawiły się w budże-
cie obywatelskim, a nie zajęły 
medalowych miejsc są rów-
nież ważne – i co potwierdza-
ją mieszkańcy – potrzebne. 
Cenimy sobie, że duże grupy 
mieszkańców wykazują deter-
minację, dlatego dodatkowe 
przedsięwzięcia będziemy re-
alizować. Budżet obywatelski 
to tryb konsultacyjny i z tymi 
podpowiedziami się liczymy – 
mówi Wojciech Murdzek, pre-
zydent Świdnicy.

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy

Lista ogólnomiejska – 2,5 mln zł
• 1 miejsce
PRZEBUDOWA BASENU 
ODKRYTEGO PRZY ULI-
CY ŚLĄSKIEJ – ETAP I: 
PROJEKT BUDOWLANY 
I ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE – 1,3 mln zł – 1561 
głosów
• 2 miejsce
ZAGOSPODAROWANIE 
REKREACYJNE ZALEWU 
WITOSZÓWKA WRAZ Z 
BUDOWĄ PRZYSTANI I 
ORGANIZACJĄ WYPOŻY-
CZALNI SPRZĘTU PŁY-
WAJĄCEGO – 600 tys. zł – 
1313 głosów,
• 3miejsce
BUDOWA SCHRONISKA 
DLA ZWIERZĄT PRZY 
ULICY POGODNEJ
wartość zadania 1,6 mln zł – 600 
tys. zł na I etap – 1225 głosów.

Z puli ogólnej budżetu miasta na 
2015 r.
• 8 miejsce
ROZBUDOWA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 1 
PRZY ULICY GALLA ANO-
NIMA – ETAP I: BUDOWA 
SKRZYDŁA DLA KLAS 

NAUCZANIA POCZĄT-
KOWEGO – 1,7 mln zł – 545 
głosów.

Okręg I – Centrum – limit za-
dań – 180 tys. zł
• 1 miejsce
BUDOWA ZESPOŁU RE-
KREACYJNEGO „KASZ-
TANOWY ZAKĄTEK” NA 
PLACU WOJSKA POL-
SKIEGO – 180 tys. zł – 303 
głosy.

Okręg II – Śródmieście – limit 
zadań – 170 tys. zł
• 1 miejsce
BUDOWA PLACU ZABAW 
W PARKU IM. GEN. WŁA-
DYSŁAWA SIKORSKIEGO 
– 170 tys. zł – 221 głosów.

Okręg III – Osiedle Młodych – 
limit zadań – 250 tys. zł
• 1 miejsce
BUDOWA BOISK SPOR-
TOWYCH NA TERENIE 
GIMNAZJUM NR 1 PRZY 
ULICY MIECZYSŁAWA 
KOZARA–SŁOBÓDZKIE-
GO – 200 tys. zł – 573 głosy
• 5 miejsce
BUDOWA OŚWIETLENIA 

TERENU REKREACYJ-
NEGO PRZY ULICY GEN. 
IGNACEGO PRĄDZYŃ-
SKIEGO, PRZY KOŚCIELE 
PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARII 
PANNY KRÓLOWEJ POL-
SKI – wartość zadania 80 tys. zł 
– na realizację 50 tys. zł (oświe-
tlenie skweru) – 253 głosy

Okręg IV – Osiedle Zawiszów – 
limit zadań – 110 tys. zł
30 tys. zł – bonus od Prezydenta 
Świdnicy w nagrodę za najwyż-
szą frekwencję – 14,13 proc.
• 1 miejsce
PROJEKT BUDOWLA-
NY BUDOWY ZESPOŁU 
S P O R T OWO – R EK R E -
ACYJNEGO POMIĘDZY 
TERENAMI COLGATE 
PALMOLIVE A ULICĄ KS. 
DIONIZEGO BARANA – 75 
tys. zł – 367 głosów,
• 2 miejsce
BUDOWA PLACU ZABAW 
W CENTRUM TZW. „PLA-
STRA MIODU” – wartość za-
dania 110 tys. zł. – na realizację 
85 tys. zł (65 tys. zł miasto, 20 
tys. zł Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Zawiszów) – 305 głosów.

Okręg V – Osiedle Zarzecze – 
limit zadań – 140 tys. zł
• 1 miejsce
BUDOWA DROGI WJAZ-
DOWEJ PRZY PARAFII PW. 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
PRZY ULICY ROLNICZEJ – 
40 tys. zł – 385 głosów,
• 2 miejsce
BUDOWA BOISKA SPOR-
TOWEGO WIELOFUNK-
CYJNEGO NA TERENIE 
GIMNAZJUM NR 4 PRZY 
ULICY JODŁOWEJ – 100 tys. 
zł – 342 głosy.

Z puli ogólnej budżetu miasta na 
2015 r.
• 7 miejsce
REMONT CZĘŚCI CHOD-
NIKÓW NA TERENIE 
OSIEDLI KOLONIA 1 I KO-
LONIA 2 – wartość zadania 
100 tys. zł, ustalone będzie kwo-
ta, która zostanie przeznaczona 
na ten cel – 117 głosów.

Okręg VI – Dzielnica Południo-
wa – limit zadań – 100 tys. zł
• 1 miejsce
ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU NAD RZEKĄ 
BYSTRZYCĄ NA PLAŻĘ 

WRAZ Z BUDOWĄ BO-
ISKA, PLACU ZABAW, 
MAŁEJ ARCHITEKTURY I 
OŚWIETLENIA TERENU – 
100 tys. zł – 303 głosy.

Okręg VII – Dzielnica Zachod-
nia – limit zadań – 120 tys. zł
• 1 miejsce
PROJEKT BUDOWLANY 
BUDOWY ZESPOŁU RE-
KREACYJNEGO POMIĘ-
DZY ULICAMI BARTOSZA 
GŁOWACKIEGO I ARMII 
KRAJOWEJ – 50 tys. zł – 352 
głosy,
• 2 miejsce
REMONT PROMENADY 
I MIEJSC PARKINGO-
WYCH PRZY ZALEWIE 
WITOSZÓWKA, WZDŁUŻ 
ULICY POLNA DROGA 
ORAZ NABRZEŻA PRZY 
POMOSTACH – wartość 
zadania 120 tys. zł – 289 gło-
sów – do wykorzystania 70 tys. 
zł w połączeniu z zadaniem z 
listy ogólnomiejskiej – ZAGO-
SPODAROWANIE REKRE-
ACYJNE ZALEWU WI-
TOSZÓWKA.

Zwycięskie zadania oraz dodatkowe

OGŁOSZENIE
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Wojciech Murdzek, prezydent 
Świdnicy: 

– Dziś finalizujemy sprawę związaną z przebudową części ul. 
Kliczkowskiej, ale jest szansa również na kolejny etap. Z działa-
niami inwestycyjnymi wkraczamy w trudny obszar terenów po-
przemysłowych, gdzie jeszcze kiedyś ulica prowadziła od bramy 
do bramy przedsiębiorstwa. Najnowsza inwestycja to nowoczesne 
skomunikowanie dwóch części miasta. Po zakończeniu całego 
projektu funkcjonalność i bezpieczeństwo będą na zupełnie innym, 
lepszym poziomie. Takie działania są możliwe dzięki dobrej współ-
pracy z zarządem województwa. To nie są standardowe środki. 

Jerzy Tutaj, członek zarządu 
województwa dolnośląskiego:

– Fundusze unijne na działania transportowe już dawno się 
skończyły, ale udało nam się uzyskać, praktycznie kilka tygodni 
temu, zgodę Komisji Europejskiej na dodatkowe środki w ra-
mach obszarów zdegradowanych. Na dofinansowanie mogą li-
czyć tylko najlepsze wnioski, dobre merytorycznie. Takie też są 
świdnickie projekty, które są składane niemal w każdej dziedzi-
nie. Pracownicy urzędu, którzy dokonują analiz, wykazują, że są 
solidne i dobrze przygotowane. Świadczą o tym wysokie noty w 
finalnej ocenie. Cieszę się, że udało nam się przekonać Komisję 
Europejską i kolejny projekt może być realizowany. 

Kliczkowska od nowa
Będzie komfortowo, nowocześnie ale przede wszystkim bezpieczniej. 9 października członek zarządu 
województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj i prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek podpisali umowę 
na dofinansowanie nowej inwestycji w Świdnicy. Mowa o przebudowie ulicy Kliczkowskiej (odcinek 
od ul. Kopernika do ul. Wincentego Witosa). 

Blisko 3 mln zł na re-
alizację jednego z dwóch 
etapów przeznaczy Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w ra-
mach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskie-
go. Fundusze trafią do Świd-
nicy z puli odnowy poprze-
mysłowych, zdegradowanych 
obszarów miejskich. Pozosta-
łą kwotę ponad pół miliona 
złotych ze swojego budżetu 
dołoży miasto. 

Efekty w postaci zakoń-
czonych prac będą widoczne 
już na przełomie kwietnia i 
maja 2015 r. Obecnie trwa 
procedura przetargowa na re-
alizację tej inwestycji. 

Co więcej miasto ma re-
alną szansę na uzyskanie do-
finansowania na dalszą część 
inwestycji budowy ulicy 
Kliczkowskiej – odcinek do 

małego ronda przy  ul. Wro-
cławskiej. Trwają prace nad 
specyfikacją przetargową.

Zadanie warte 3,5 mln zł 
będzie polegało na wybudo-
waniu nowej dwupasmowej 
drogi o szerokości 7 metrów. 
Pracami objęty zostanie od-
cinek od skrzyżowania z ul. 
Kopernika do skrzyżowania 
z ul. Wincentego Witosa. W 
ramach inwestycji powsta-
ną nowe chodniki, ścieżka 
rowerowa. Przede wszyst-
kim przebudowane zostanie 
skrzyżowanie ul. Kliczkow-
skiej z ul. Kopernika. Wy-
budowana zostanie również 
nowa kanalizacja deszczowa 
oraz oświetlenie uliczne.

Źródło: Urząd Miasta w 
Świdnicy

Tradycyjnie głównym ele-
mentem Świdnickiej Kolędy 
będzie Jarmark Bożonarodze-
niowy, który z roku na rok cieszy 
się coraz większą popularnością 
zarówno wśród wystawców, jak 
i kupujących. Jarmark trwał bę-
dzie od 11 do 21 grudnia. 

Do dyspozycji wystawców 
będzie 40 stanowisk w  drew-
nianych domkach wystawienni-
czych, które staną w świdnickim 
Rynku. 

Wszystkich zaintereso-

wanych wystawieniem do 
sprzedaży swoich produktów 
zapraszamy do zapoznania się 
z regulaminem imprezy oraz 
złożenia zgłoszenia, które przyj-
muje p. Aleksandra Baranow-
ska w Świdnickim Ośrodku 
Kultury (Świdnica, Rynek 43, 
osobiście lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (tylko 
skan podpisanego zgłoszenia) – 
obaranowska@sok.com.pl). 

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy

Trwają przygotowania do Świdnickiej Kolędy 2014 
– wielkiego świątecznego wydarzenia w Świdnicy. 

Szykują jarmark

Wieczorem 11 paździer-
nika, już po służbie, 36-letni 
funkcjonariusz Komisariatu 
Policji w Kamieńcu Ząbko-
wickim prowadził samochód 
osobowy z przyczepką na trasie 
Złoty Stok – Kamieniec Ząb-
kowicki. Stracił panowanie 
nad kierownicą, zjechał z drogi 
i uderzył w przydrożne drze-

wo. Skończyło się na drobnych 
obrażeniach, zniszczeniu auta i 
poważnych kłopotach, bo po-
licjant okazał się nietrzeźwy. 
Badanie wykazało 0,61 mg/
dm3 alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

Policjantowi grozi kara do 
2 lat pozbawienia wolności.

PEKA

Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śląskich prowa-
dzi śledztwo przeciwko policjantowi podejrzanemu o 
prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

Policjant na gazie
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–  W ten sposób chcemy jak 
najlepiej podziękować i docenić 
pracę nauczycieli. To spore wy-
zwanie, bo musicie się państwo 
troszczyć  o wyrównywanie 
szans edukacyjnych, musicie 
wyławiać perełki i sprawiać, 
by talenty się nie marnowały. 
Za realizację tego właśnie za-
angażowania chciałbym szcze-
gólnie podziękować – mówił 
Wojciech Murdzek, prezydent 
Świdnicy.

Tym razem spotkanie mia-
ło bardzo kameralny charakter 
i zorganizowano je w formie 
obiadu w jednej ze świdnickich 
restauracji. Oprócz nagrodzo-
nych w spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele m. in. Parla-
mentu, Kuratorium Oświaty, 
Komisji Oświaty Rady Miej-
skiej, Kurii Świdnickiej, dy-
rektorzy miejskich jednostek 
oświatowych oraz związków. 

Prezydent Murdzek po-
dziękował również za wielo-
letnią współpracę Janowi Mu-
siejowi, który nie tak dawno 
zakończył sprawowanie funk-
cji Prezesa Zarządu Oddziału 
Związku Nauczycielstwa w 
Świdnicy.

Prezydent Świdnicy przy-
znał łącznie 15 nagród na kwo-
tę w sumie 57 tys. zł brutto.

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy

FOT. TOMASZ PIE-
TRZYK/UM ŚWIDNICA 

Dwóch chłopców 
(4 i 10-latek) zaginęło 
podczas spaceru z psem 
w okolicach zamku 
Książ. Opiekun stra-
cił ich z oczu, gdy pies 
zerwał się ze smyczy a 
dzieci pobiegły za zwie-
rzakiem. Początkowo 
sądził, że same wróciły 
do domu, ale okazało 
się, że ich tam nie ma. 
Rodzina zaalarmował 
policję, która jeszcze 
tego samego wieczora 
odszukała starszego z 
chłopców. Czterolatek, 
cały i zdrowy, choć wy-
ziębiony, odnalazł się 
dopiero nazajutrz rano. 

Noc spędził w lesie.
- Gorąco dziękuję za 

zaangażowanie w akcję 
poszukiwawczą. Proszę 
przyjąć życzenia wielu 
sukcesów zawodowych 
i pomyślności w ży-
ciu osobistym - mówił 
prezydent do zgroma-
dzonych funkcjonariu-
szy Policji, Straży Po-
żarnej, GOPR i Straży 
Miejskiej. Na spotkaniu 
był również Wojtuś, 
odnaleziony chłopiec. 
Jego mama, nie kry-
jąc wzruszenia, także 
złożyła podziękowania 
wszystkim funkcjona-
riuszom.

Wyróżnienia za ak-
cję odebrali policjanci 
st. asp. Tomasz Grze-
siak, asp. szt. Piotr Pań-
czak, st. asp. Damian 
Karaś, kom. Marcin 
Głąb, st. asp. Violetta 
Tomczyk, st. asp. Da-
riusz Kelner, kom. Do-
rota Bochenek, asp. szt. 
Robert Kaczmarski, 
st. asp. Dawid Kała, 
sierż. szt. Mariusz Po-
śnik, st. asp. Ireneusz 
Jasiurkowski. Ponadto 
prezydent dziękował 
strażakom,  mł. bryg. 
Pawłowi Kalińskiemu, 
mł. asp. Danielowi Ma-
linowskiemu, mł. asp. 

Rafałowi Babiarzowi, 
st. sekc. Jackowi Babu-
li. Wyróżnienia dostali 
też  ratownicy Górskie-
go Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego 
Krzysztof Tim i Łukasz 
Pokorski oraz pracow-
nicy Straży miejskiej 
Sławomir Kubik i Karol 
Bielski. 

Źródło: Urząd Miej-
ski w Wałbrzychu

FOT. URZĄD 
MIEJSKI W WAŁ-

BRZYCHU

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej spotkał się w ratuszu z funkcjonariu-
szami, którzy brali udział w skutecznym poszukiwaniu dwóch małych chłopców, 
którzy zaginęli 18 września 2014 roku na terenie Wałbrzycha.

Oni odnaleźli Wojtusia

Świdniccy nauczyciele świętowali
W Dniu Edukacji Narodowej świdniccy nauczyciele zostali nagrodzeni przez Prezydenta Świdnicy, Wojciecha Murdzka. Nagrody przyznano za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Nagrody otrzymali:

• Katarzyna Skupień, dyrek-
tor Przedszkola Miejskiego 
nr 14,

• Józefa Sadkiewicz, dyrektor 
Przedszkola Miejskiego nr 
15,

• Małgorzata Gryń-Chlebic-
ka, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 8,

• Joanna Grębowska-Szpak, 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 315,

• Danuta Morańska, dyrektor 
Gimnazjum nr 1,

• Iwona Kasprzyk, dyrektor 
Gimnazjum nr 3,

• Iwona Sara, nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 1,

• Małgorzata Kędzierska, wi-
cedyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 4,

• Monika Eszwowicz, wice-
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 6,

• Jolanta Iwanio, nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 8,

• Agata Piwowar, nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 105,

• Beata Wróbel, nauczyciel 
Gimnazjum nr 1,

• zabela Jarmołowicz-Strubel, 
nauczyciel Gimnazjum nr 2,

• Maria Okrzesik, nauczyciel 
Gimnazjum nr 2,

• Joanna Łopuszańska-Kułak, 
nauczyciel Gimnazjum nr 4.
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Na terenie ośrodka ofe-
rujemy 2 posiłki dziennie 
(śniadanie i obiad), opiekę 
wykwalifikowanej kadry, w 
zakresie świadczeń opiekuń-
czo -terapeutycznych oraz 
ciekawe formy wspólnego 
spędzania czasu.

Wnioski o przyjęcie do 
Dziennego Domu Pomocy 
prosimy kierować do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu, 
ul. Beethovena 1-2 oraz do 
Dziennego Domu Pomocy, 
ul. Kasztelańska 7, w go-
dzinach 9.00 – 12.00, jak 
również do Domu Seniora – 
Rusinowa w Wałbrzychu, w 
godzinach 7.00 – 18.00

Dom Dziennej Pomo-
cy przeznaczony jest dla 
20 osób. Decyzję o przy-
jęciu wyda Miejski Ośro-

dek   Pomocy Społecznej w 
Wałbrzychu, po przeprowa-
dzeniu wywiadu środowi-
skowego i zapoznaniu się z 
sytuacją życiową osób, za-
interesowanych pobytem w 
Dziennym Domu Pomocy.

Źródło: Urząd Miejski w 
Wałbrzychu

FOT. URZĄD MIEJSKI 
W WAŁBRZYCHU

Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu informuje, iż w związku z 
rozszerzeniem oferty swoją działalność rozpoczyna Dzienny Dom 
Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu, w którym opiekę 
i pomoc znajdą osoby starsze, będące mieszkańcami naszego 
miasta.

Przyjmują seniorów na Kasztelańską

Świdniczanka urodziła 
się 4 października w 1914 r. 
w Ustrobnej w województwie 
podkarpackim. 

Kolejnym miejscem za-
mieszkania pani Marii była 

od 1945 r. Jelenia Góra i Sta-
ra Kamienica, gdzie wspól-
nie z mężem zajmowała się 
prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego, a później pracowała 
w zakładzie lniarskim. Od 7 
stycznia 1975 r. jubilatka jest 
mieszkanką Świdnicy. 

W dniu urodzin, 4 paź-
dziernika świdniczankę od-
wiedzili m. in. prezydent 
Świdnicy Wojciech Murdzek, 
przewodnicząca Rady Miej-
skiej Joanna Gadzińska oraz 
reprezentująca świdnicki in-
spektorat ZUS Jolanta Żurek.

Nadeszły listy gratulacyjne 

od Premiera RP oraz wojewo-
dy dolnośląskiego.

Oprócz kwiatów, życzeń i 
listów gratulacyjnych jubilatka 
otrzymała nagrodę okoliczno-
ściową od prezydenta Świd-
nicy.

Obecnie p. Marią troskli-
wie opiekuje się jedyna wnucz-
ka, którą wspomagają dwie 
prawnuczki oraz prawnuk. 

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy

FOT. ŁUKASZ KUFNER

Pani Maria Józefa Gaj skończyła 100 lat. 

Sto lat świdniczanki
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od 17.10.2014 
do 23.10.2014

PREMIERY: 
DLA CIEBIE WSZYSTKO 
USA, od 13 lat; melodramat/117 min
Dawson (Marsden) i Amanda (Mona-
ghan) byli kiedyś szaleńczo zakocha-
nymi w sobie nastolatkami. Ich drogi 
rozeszły się jednak w burzliwych oko-
licznościach. Po 20 latach dawni ko-
chankowie spotykają się na pogrze-
bie najlepszego przyjaciela. Wraz ze 
wspomnieniami wraca pożądanie, 
ale powody, przez które kiedyś się 
rozstali, są wciąż żywe... Niezwykła 
historia miłosna o pierwszej miłości i 
o wyborach, których musimy dokony-
wać, dążąc do szczęścia. 
09:30; 14:15; 19:30
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w ni-
niejszym repertuarze. Aktualny reper-
tuar jest dostępny w kasie i na stronie 
kina oraz pod numerem rezerwacji.
SĘDZIA 
USA, od 16 lat; dramat/141 min
W filmie „Sędzia” Downey wciela się 
w rolę Hanka Palmera, adwokata z 
wielkiego miasta, który powraca w ro-
dzinne strony. Na miejscu dowiaduje 
się, że jego owdowiały ojciec, sędzia 
(Duvall), jest podejrzany o popełnie-
nie morderstwa. Hank postanawia 
dotrzeć do prawdy, a w trakcie swoich 
poszukiwań odnawia relacje z rodzi-
ną, z którą stracił kontakt wiele lat 
wcześniej.
14:15; 17:45
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w ni-
niejszym repertuarze. Aktualny reper-
tuar jest dostępny w kasie i na stronie 
kina oraz pod numerem rezerwacji.
BRUD
Wlk.Brytania, od 18 lat; komedia kry-
minalna/dramat/97 min
Edynburg. Detektyw Bruce Robert-
son (James McAvoy) pracuje w 
wydziale kryminalnym miejscowej 
policji. Jest uzależniony od alkoho-
lu, narkotyków, seksu i pornografii, 
zastrasza podejrzanych, bezczelnie 
wykorzystuje powierzoną mu przez 
społeczeństwo władzę. Pewnego 
dnia dostaje sprawę brutalnego mor-
derstwa japońskiego studenta. Bruce 
skupia się bardziej jednak na zdoby-
ciu upragnionego awansu na inspek-
tora. Aby osiągnąć swój cel, cynicznie 
manipuluje kolegami z pracy i stosuje 
wszelkie możliwe brudne gierki. Wie-
rzy, że jeśli dostanie awans, odzyska 
żonę i córkę. Wkrótce wyniszczające 
nałogi i intrygi wymierzone w konku-
rentów do awansu zaczynają odbijać 
się na jego zdrowiu psychicznym.
20:45
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w ni-
niejszym repertuarze. Aktualny reper-
tuar jest dostępny w kasie i na stronie 
kina oraz pod numerem rezerwacji.
DRACULA HISTORIA NIEZNANA 
USA, od 12 lat; fantasy/horror/ak-
cja/100 min
Myślicie, że znacie tę postać. Ale czy 
na pewno?
Całą wieczność czekano na czło-
wieka o jego sile. Lecz jaki śmier-
telnik we własnym grobie szukałby 
nadziei? Zdesperowany.Turcy chcieli 
zniszczyć jego królestwo. Byli blisko. 
Pragnął mieć siłę, by ocalić swoich 
ludzi i swoją rodzinę.Ocalenie znalazł 
w mroku. Dostał wielką moc i władzę 
nad nocą i jej stworzeniami. Ale nie 
wiedział, jaką cenę przyjdzie mu za-
płacić. Ludzie nie lękają się miecza, 
lękają się potworów. Jego najbliżsi 
nie przetrwali dlatego, że potrafili 
walczyć. Przetrwali dzięki temu, co 
zrobił, by ich ocalić. I tak zrodziła się 
legenda o Draculi.Od 17 października 
w kinach wielkie widowisko „Dracula: 
historia nieznana”. W roli tytułowej 
wystąpi Luke Evans, znany z „Hobbi-
ta” i „Szybkich i wściekłych”.
16:15; 18:15; 20:15: 22:15
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w ni-
niejszym repertuarze. Aktualny reper-
tuar jest dostępny w kasie i na stronie 
kina oraz pod numerem rezerwacji.
PINOKIO 

Niemcy, b.o.; familijny/103 min
Ubogi konstruktor zabawek Dżepetto 
rzeźbi drewnianą kukiełkę. Ku jego 
wielkiemu zdziwieniu, zrobiona z so-
snowego pnia zabawka zaczyna się 
ruszać i mówić. Dżepetto nadaje jej 
imię Pinokio. Ożywiony pajacyk za 
nic ma dobre wychowanie i sprawia 
swojemu stwórcy coraz więcej kłopo-
tów wychowawczych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w 
repertuarze.
09:15; 11:45; 14:00; 17:15
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w ni-
niejszym repertuarze. Aktualny reper-
tuar jest dostępny w kasie i na stronie 
kina oraz pod numerem rezerwacji.
BOGOWIE
Polska, od 12 lat; dramat/akcja/bio-
graficzny/ 112 min
Opowieść o buntowniku, który rzucił 
wyzwanie naturze, władzy i własnym 
ograniczeniom. To film o pierwszym 
udanym polskim przeszczepie ser-
ca dokonanym przez prof. Religę w 
Zabrzu. Dramat nieudanych opera-
cji, walka o każde uderzenie serca, 
wielkie ambicje i bolesne porażki, 
samotność geniusza, który stanął 
sam przeciwko swoim mentorom i 
rozpoczął rewolucję w polskiej medy-
cynie. Jaką cenę musiał zapłacić za 
sukces?
11:30; 16:45; 19:15; 21:45
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w ni-
niejszym repertuarze. Aktualny reper-
tuar jest dostępny w kasie i na stronie 
kina oraz pod numerem rezerwacji.
PUDŁAKI 2D/3D
USA, od 7 lat; animowany/familijny/
komedia/ 97 min
Pod urokliwymi, brukowanymi ulicz-
kami Serbridge mieszkają Pudłaki, 
psotne istoty, które nocami myszkują 
po mieście i kradną dzieci! A przy-
najmniej tak mówi legenda, w którą 
ludzie od zawsze wierzyli. A tak na-
prawdę Pudłaki to nieszkodliwe stwo-
rzonka, które noszą kartonowe pudła 
tak, jak żółwie noszą swoje skorupy. 
A na powierzchnię ziemi wychodzą 
tylko po popsute urządzenia i niepo-
trzebne ludziom rzeczy, które zmie-
niają w magiczne wynalazki.
Kiedyś Pudłaki uratowały osiero-
conego chłopczyka, Eggsa, który 
zamieszkał z tą gromadką utalento-
wanych majsterkowiczów. A kiedy pe-
wien nikczemny człowiek, Archibald 
Snatcher, postanowił zniszczyć Pu-
dłaki, to właśnie Eggs wraz z zadzior-
ną dziewczynką, Winnie, doprowadzi 
do tego, że ludzie i Pudłaki staną się 
dla siebie nawzajem życzliwi.
2D – 13:45
3D – 09:30; 12:00
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w ni-
niejszym repertuarze. Aktualny reper-
tuar jest dostępny w kasie i na stronie 
kina oraz pod numerem rezerwacji.
HIT:
ANNABELLE 
USA, od 16 lat; horror/ 98 min
John Form znajduje idealny poda-
runek dla swojej ciężarnej żony Mii 
— piękną i rzadko spotykaną staro-
dawną lalkę ubraną w śnieżnobiałą 
suknię ślubną. Radość Mii z prezentu 
nie trwa jednak długo. Pewnej strasz-
liwej nocy para zostaje napadnięta 
w domu przez wyznawców szatana, 
którzy brutalnie atakują małżonków. 
Jednak rozlana krew i przerażenie to 
nie wszystko, co po sobie pozosta-
wią. Okultyści wywołają istotę tak złą, 
że nic z tego, co uczynili, nie będzie 
w stanie równać się ze złowrogą bra-
mą do świata przeklętych, jaką stanie 
się... Annabelle.
22:00
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w ni-
niejszym repertuarze. Aktualny reper-
tuar jest dostępny w kasie i na stronie 
kina oraz pod numerem rezerwacji.
PSZCZÓŁKA MAJA
Australia, b.o.; animowany/ familijny/ 
88 min
Uskrzydlająca opowieść o najbardziej 

rezolutnej pszczółce świata w zupeł-
nie nowej odsłonie wreszcie na wiel-
kim ekranie!  Sympatyczna pszczółka 
Maja i jej przyjaciele to ukochani bo-
haterowie milionów nie tylko małych 
widzów. Ich nowe przygody to jak 
zawsze potężna dawka znakomitej 
zabawy i pozytywnych emocji. Film 
zrealizowany przez jedno z najlep-
szych studiów animacji na świecie już 
wkrótce podbije nasze kina i serca. 
09:15; 16:00
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w ni-
niejszym repertuarze. Aktualny reper-
tuar jest dostępny w kasie i na stronie 
kina oraz pod numerem rezerwacji.
MIASTO 44
Polska, od 13 lat; dramat/wojen-
ny/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 młodzień-
czej lekkomyślności - taka postawa 
jest czymś naturalnym w otaczającej 
ich rzeczywistości, kiedy śmierć grozi 
na każdym kroku. 
Warszawa, lato 1944. Stefan (Jó-
zef Pawłowski) opiekuje się matką i 
młodszym bratem. Przejął obowiąz-
ki głowy rodziny po tym, jak ojciec 
- oficer Wojska Polskiego - zginął w 
kampanii wrześniowej w 1939 roku. 
Pracuje w fabryce Wedla, z coraz 
większym trudem znosząc upokorze-
nia ze strony Niemców. Marzy o chwi-
li, kiedy będzie mógł im za wszystko 
odpłacić i spełnić obowiązek wobec 
Ojczyzny. Obiecał matce, że nie za-
angażuje się w działalność ruchu 
oporu, jednak - 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. Dziew-
czyna skrycie kocha się w Stefanie, 
mając nadzieję, że po wojnie będą 
razem. Ale to za sprawą spotkania 
z subtelną i wrażliwą Biedronką (Zo-
fia Wichłacz) Stefan zazna smaku 
pierwszej, młodzieńczej miłości. 
Jednak Stefanowi i Biedronce nie jest 
dane zbyt długo cieszyć się wzajem-
nym zauroczeniem.
11:00
Ze względu na pokazy specjalne 
KINO zastrzega sobie zmiany w ni-
niejszym repertuarze. Aktualny reper-
tuar jest dostępny w kasie i na stronie 
kina oraz pod numerem rezerwacji.
VOUCHERY
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
firm, instytucji i osób prywatnych, kino 
CINEMA 3D w Świdnicy przygoto-
wało atrakcyjną ofertę voucherów 
– biletów otwartych z długim termi-
nem ważności, obowiązujących we 
wszystkie dni tygodnia na dowolny 
seans z repertuaru kina, w wersji 2D 
lub 3D.
Voucher to idealny pomysł na:
* prezenty dla bliskich osób, gwa-
rantujący 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

Podczas przesłuchań za-
prezentują się zespoły, które 
wcześniej nadesłały swoją pio-
senkę zgłoszeniową i zostały 
zakwalifikowane do przesłu-
chania na żywo. Jury złożone z 
dziennikarzy muzycznych Ra-
dia Wrocław w składzie: Woj-
ciech Janicki, Ewa Zając, Jerzy 
Węgrzyn -  oceni, jak zespół 
radzi sobie na scenie.

Eliminacje regionalne wy-
łonią 44 grupy. Te zespoły już 
w listopadzie na antenie Radia 
Wrocław rozpoczną muzyczne 
pojedynki. Głosami słuchaczy 

cztery z nich zakwalifikują się 
do ścisłego finału i wystąpią 
na wielkim koncercie w Sali 
Koncertowej Radia Wrocław. 
Zwycięzca otrzyma pakiet na-
gród – w tym nagrodę główną 
– 10 tysięcy złotych oraz gwa-
rantowany udział w koncercie 
Nowe Brzmienie Radia Wro-
cław.

Kompozycje muzyczne 
można przesyłać na adresem: 
bitwa@prw.pl. Szczegóły i re-
gulamin na muzycznabitwa.
prw.pl.

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy

RYC. POLSKIE RADIO 
WROCŁAW

W sobotę, 25 października o godz. 10.00 w Sali Teatralnej Świd-
nickiego Ośrodka Kultury odbędą się przesłuchania do konkursu 
Muzyczna Bitwa Radia Wrocław. Organizatorem największego, 
najgłośniejszego konkursu dla młodych zespołów rockowych z 
Dolnego Śląska jest Radio Wrocław.

Muzyczna Bitwa  
w Świdnicy
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Lekarka oskarżona 
o błąd w sztuce
84-letnia pediatra z Nowej Rudy, która odesłała bez badań dwulatka z 
czterdziestostopniową gorączką, stanie przed sądem. Według biegłych 
powołanych przez prokuraturę, popełniła błąd i naraziła życie dziecka.

29 kwietnia 2012 roku, 
gdy oskarżona lekarka peł-
niła dyżur na oddziale dzie-
cięcym szpitala w Nowej 
Rudzie, zwróciła się do niej 
o pomoc matka 2,5-letnie-
go chłopczyka z wysoką go-
rączką. Malec chorował od 
kilku dni. Przed zgłoszeniem 
się do szpitala, jego rodzice 
konsultowali się z kilkoma 
lekarzami, ale nawet mimo 
trzydniowa antybiotykotera-
pia nie przyniosła rezultatów. 
Stan  dziecka stale się pogar-
szał, a temperatura sięgała 40 
stopni Celsjusza.

Szpitalna pani pediatra 
nie zleciła podstawowych 

badań diagnostycznych i nie 
przyjęła dziecka na oddział. 
Odesłała chłopczyka do 
domu.  

Dopiero nazajutrz, gdy 
rodzice ponownie zgłosili 
się do szpitala, chłopczykowi 
wykonano badania i stwier-
dzono stan zagrażający ży-
ciu. Mały pacjent został na-
tychmiast przewieziony do 
specjalistycznego szpitala we 
Wrocławiu.  

- W toku śledztwa uzy-
skano opinię Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w 
Katowicach, z której wynika, 
że działania diagnostyczno
-terapeutyczne oskarżonej 
były wysoce niezgodne z wie-
dzą medyczną – informuje 
Ewa Ścierzyńska, rzecznicz-
ka Prokuratury Okręgowej 

w Świdnicy. - W ocenie bie-
głych nie zleciła ona koniecz-
nych w tej sytuacji podstawo-
wych badań laboratoryjnych, 
ani nie zleciła wykonania 
zdjęcia RTG płuc. W konse-
kwencji opóźniła wdrożenie 
leczenia adekwatnego do sta-
nu zdrowia dziecka. 

Prokurator uznał, że po-
przez swoje zaniechanie le-
karka naraziła małoletniego 
pacjenta na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty ży-
cia lub ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu. Kobieta nie po-
czuwa się do winy. Upiera się, 
że zareagowała prawidłowo.

Lekarce grozi kara od 3 
miesięcy do 5 lat pozbawie-
nia wolności. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Wałbrzych pije kranówkę
Na przełomie sierpnia i września w ponad dwudziestu wałbrzyskich szko-
łach zamontowano źródełka wody pitnej. Docelowo wszystkie placówki 
oświatowe podlegające UM w Wałbrzychu będą wyposażone w poidełka.

Źródełka wody pit-
nej zakupiły wałbrzyskie 
Wodociągi, nie tylko po 
to, by zaspokoić pragnie-
nie dzieci. To element 
kampanii edukacyjnej. 
- Jako lekarz mogę po-
twierdzić, ze woda z kra-
nu jest zdrowa i smaczna. 
Zachęcamy wałbrzyskie 
dzieci by piły wodę z 
kranu, zamiast wyso-
kokalorycznych napojów 
słodzonych - mówił pre-
zydent Wałbrzycha Ro-
man Szełemej.

- Chcemy przekonać 
wałbrzyszan, że z ich kra-
nów płynie zdrowa i czy-
sta woda, zdatna do picia. 
Na przestrzeni ostatnich 
lat dokonano znaczących 
inwestycji w sieci wodo-
ciągowej. Dzięki temu 
wałbrzyska woda jest 
dobra, smaczna - uwa-
ża Marek Mielniczuk, 
prezes wałbrzyskich 
wodociągów.  Jakość po-

twierdzają badania 
laboratoryjne oraz 
kontrole Sanepid-u. - 
Prowadzimy kilkaset 
badan wody w ciągu 
roku. Zapewniam, że 
jest ona dobrej jakości 
- mówiła Małgorzata 
Bak z Sanepidu.

Zamontowane 
źródełka wody pitnej 
są najwyższej jakości. 
Producent  Haws 
Corporation z Ber-
kley w USA to uzna-
ny producent, świato-
wy lider w tej branży. 
Źródełka posiadają 
odpowiednie certyfi-
katy, wśród nich Pań-
stwowego Zakładu 
Higieny. Tym samym 
są urządzeniami cał-
kowicie bezpieczny-
mi dla ludzi. Tak wiec 
pijmy wodę z kranu!

Piotr Kanikowski


