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Minister dokona-
ła podziału środków na 
ochronę zabytków. W 
ramach tego programu 
gminie Wałbrzych przy-
padło  500 tysięcy złotych 
na remont dachu w połu-
dniowym i zachodnim 
skrzydle Książa. Cały 
dały dach ma ponad 7,5 
tys. mkw. powierzchni. 
Dzięki  Dzięki dofinan-
sowaniu z MKiDN wy-
konany zostanie trzeci, 
ostatni etap prac. 

Jak informuje wał-
brzyski magistrat, to kon-
tynuacja remontu dachu 
zamku prowadzonego w 
2013 i 2014 roku. Wów-
czas wymieniono pokry-
cie z blachy miedzianej 
na dachówkę karpiówkę 
w części wschodniej ba-
rokowej i północnej Ksią-
ża. Część dachu, na któ-
rą Wałbrzych otrzymał 
dofinansowanie w 2015 
roku, ochrania XV-wiecz-

ny fragment zamku – tzw. 
Skrzydło Macieja - oraz 
część zachodnią powsta-
łą w ramach rozbudowy 
na początku XX wieku. 
Po zakończeniu remon-
tu, budynek nie będzie 
już narażony na niszczą-
cy wpływ opadów desz-
czu czy śniegu. Ale choć 
głównym celem projektu 
jest zapobieżenie nega-
tywnemu wpływowi zja-
wisk atmosferycznych, 
warto podkreślić, że dzię-
ki tej inwestycji wygląd 
dachu zamku Książ po-
wróci do pierwotnej po-
staci z czasów świetności 
zamku na początku XX 
wieku.

Z tego samego źró-
dła wparcie otrzymają 
inne zabytki z regionu 
wałbrzysko-świdnickie-
go. Wśród beneficjentów 
programu jest Parafia 
Ewangelicko-Augsbur-
ska św. Trójcy w Świdni-

cy, która pozyskała 100 
tys. zł na zakończenie 
konserwacji osiemnasto-
wiecznego ołtarza wraz z 
licem empory wschodniej 
w Kościele Pokoju. 250 
tys. zł dostanie Parafia 
Rzymsko-Katolicka Św. 
Stanisława Błogosławio-
nego Męczennika i Św. 
Wacława Męczennika w 
Świdnicy. Pieniądze za-
mierza wykorzystać na 
prace konserwatorskie i 
restauratorskie wyposa-
żenia wnętrza

nawy głównej kate-
dry. 300 tys. zł trafi do 
Parafii Rzymskokato-
lickiej p.w. św. Marcina 
w Świdnicy na remont 
kościoła św. Marcina. Na 
pokrycie dachu 250 tys. 
zł dostała Parafia Rzym-
skokatolicka pw Aniołów 
Stróżów.  

Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD MIEJSKI 

W WAŁBRZYCHU

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanow-
ska zaakceptowała wniosek gminy Wałbrzych o dotację na ostatni 
remont dachu w Zamku Książ. Dzięki tej inwestycji zabytek  odzy-
ska kształt z początków XX wieku, czasów swej świetności. 

Pół miliona złotych dla Książa 
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Test
Legnica nie przyjmie uciekinierów z Donbasu. Za duże 
ryzyko. Chwała Świdnicy, która  zamiast kalkulować, czy 
wsparcie dla ewakuowanych rodzin się jej opłaci, poszła za 
odruchem solidarności z ofiarami wojny.

„W odpowiedzi na zgłoszoną 21 stycznia br interpelację 
dotyczącą wsparcia zaproszonych do naszego kraju Pola-
ków pochodzących z Ukrainy informuję, że sprawa jest 
bardzo złożona i wymaga szeregu wnikliwych analiz. 
Wokół niej rodzi się też wiele emocji. Poza faktem spro-
wadzenia do Polski kilkudziesieciu rodzin z Ukrainy nie 
znamy żadnych długoterminowych zamierzeń rządu w tej 
sprawie” – tłumaczy się ze swej decyzji prezydent Legnicy. 
Nawet niespecjalnie owija w bawełnę, że chodzi o pienią-
dze. Legnica byłaby skłonna pomóc, o ile rząd sypnie gro-
szem. A tak, to nie. Tak to może ktoś inny się zaangażuje: 
firmy, deweloperzy, przedsiębiorcy.
No to mamy, z grubsza biorąc, taką sytuację jak chłop z 
Generalnego Gubernatorstwa, który widząc na podwórku 
uciekinierów z transportu do Auschwitz zatrzaskuje przed 
nimi drzwi swej chałupy. W końcu nie jest sam jeden we 
wiosce, może pójdą zjeść, zagrzać się, zdrzemnąć do są-
siada. I niech nie mają żalu, bo psami ich przecież nie po-
szczuł.
Różnica polega na tym, że za okupacji przyjęcie zbiegów 
pod dach niosło ryzyko śmierci dla wszystkich domowni-
ków, a dziś do altruistycznych zrywów zniechęca wylącz-
nie pragmatyczny do bólu egoizm oparty o rachunek eko-
nomiczny. Legnica nie pomoże żadnej rodzinie wyrwanej 
z piekła ukraińsko-rosyjskiej wojny, bo to problem dla 
administracji: trzeba by ze szczupłego zasobu komunal-
nego wygospodarować jedno w miarę przyzwoite miesz-
kanie dla obcych, wyremontować je, urządzić, wesprzeć 
imigrantów przynajmniej na początek jakimś zasiłkiem, 
doglądać jak się aklimatyzują, pomóc w znalezieniu pracy, 
szkoły, przedszkola. Jak w każdej społeczności, znajdą się 
pewnie tacy, którzy będą krzywo patrzeć, że dla swoich 
nie starcza, a państwo (samorząd) pomaga przybłędom z 
Donbasu.
Diametralnie inną postawę reprezentuje prezydent Świd-
nicy Beata Moskal-Słaniewska Nie potrzebowała czasu 
na wnikliwe rozważenie argumentów za i przeciw, poli-
czenie, zaplanowanie, przedyskutowanie. Świdnica jest 
w zaszczytnym gronie samorządów, które jako jedne z 
pierwszych zaoferowały przygarniecie rodzin z Ukrainy. 
Prezydent Moskal-Słaniewska postąpiła tak, bo zdaje 
sobie sprawę, że są sytuacje, w których chcąc zachować 
człowieczeństwo nie można sobie pozwolić na jakiekol-
wiek chłodne analizy. Pożar, wypadek, powódź, hura-
gan, ale też wojna – taka jak za naszą wschodnią granicą 
– wymagają natychmiastowych, intuicyjnych reakcji. Są 
ludzie, którym trzeba pomóc tu i teraz, bez kalkulowania, 
czy to się opłaci, i bez oglądania się na innych. Myślę, że 
na progu XXI wieku stanęliśmy przed kolejnym testem 
na człowieczeństwo. Mniej więcej takim samym, jak ten 
guberniany chłop, który przez wychuchaną w zmrożonej 
szybie dziurkę widzi zmarzniętych Żydów za swoją sto-
dołą. Świdnica go zdała. Legnicę, mam nadzieję, zeżre 
sumienie. 

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

Świdnica przyjmie uchodźców z Donbasu
O sytuacji rodzin polskiego pochodzenia ewakuowanych ze wschodniej Ukrainy i przyjęciu jednej 
z nich do Świdnicy 9 lutego prezydent Beata Moskal-Słaniewska rozmawiała z minister spraw we-
wnętrznych Teresą Piotrowską i rzecznikiem praw dziecka Markiem Michalakiem. 

Minister Teresa Piotrow-
ska, dziękując za wyrażenie 
gotowości na przyjęcie jed-
nej z rodzin przez miasto 
Świdnica, wyraziła nadzie-
ję, że więcej polskich miast 
zadeklaruje chęć udzielenia 
wsparcia dla rodzin, które 
znalazły się w tej szczególnie 
trudnej sytuacji.

Podczas spotkania w 
Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych omówiono 
informacje w zakresie po-
dejmowanych przez rząd 
działań zabezpieczających 
pobyt ewakuowanych rodzin 
z dziećmi na terytorium Pol-
ski. Minister wskazała na po-
dejmowane czynności gwa-
rantujące należyte wsparcie 
socjalno-bytowe, pomoc w 
nauce języka polskiego, reali-
zację przez dzieci i młodzież 

prawa do edukacji oraz pra-
wa do opieki medycznej. Po-
informowała także o podej-
mowanych krokach w celu 
jak najszybszego prawnego 
usankcjonowania pobytu 
przybyłych i ich społeczno
-kulturowej asymilacji. 

- Świdnica przyjazna 
rodzinom, uhonorowana ty-
tułem Stolicy Dziecięcych 
Marzeń to miasto, które ma 
szczególną powinność, by 
nieść pomoc potrzebującym 
wsparcia i pomocy. Zwłasz-
cza, że sytuacja Polaków 
ewakuowanych z Donbasu, 
jest szczególna, a solidarność 
w obliczu sytuacji niezwykle 
ważna – mówi prezydent Be-
ata Moskal-Słaniewska. 

Świdnica jest jednym z 
pierwszych miast, które za-
deklarowało chęć przyjęcia i 

opieki nad jedną z przyby-
łych do Polski rodzin. Pomysł 
z wielką życzliwością odebrał 
rzecznik praw dziecka Ma-
rek Michalak, który odpo-
wiedział na apel prezydent 
Beaty Moskal-Słaniewskiej, 
stwierdzając: - Świdnica to 
miejsce, które może nie tyl-
ko zabezpieczyć niezbędne 
potrzeby materialne i godnie 
przyjąć rodzinę, ale przede 
wszystkim Świdniczanie to 
wspaniali ludzie, którzy po-
zwolą potrzebującym dobrze 
poczuć się w swoim nowym 
środowisku.

Świdnica od lat przyj-
muje rodziny repatriantów 
z terenów byłego ZSRR, 
umożliwiając stałe osiedlenie 
i udzielając wsparcia w po-
wrocie do normalnego życia. 
Podobnie będzie w przypad-

ku rodziny ewakuowanej z 
obszaru objętego konflik-
tem. Wiadomo, że w takiej 
sytuacji szczególną opieką 
otoczyć należy zwłaszcza 
najmłodszych. - Dzieci ob-
jęte obowiązkiem szkolnym 
będą musiały zaadoptować 
się do zmian w nowym śro-
dowisku, pokonując m.in. 
bariery językowe. Wsparcie 
w tej kwestii zadeklarowało 
już Stowarzyszenie Przyja-
ciół Dzieci Chorych „Serce” 
– zaznacza prezydent Beata 
Moskal-Słaniewska.

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy 

FOT. MINISTERSTWO 
SPRAW WEWNĘTRZ-

NYCH

Oni czekają na pomoc. Jedna z rodzin ewakuowanych z rejonu Donbasu. 
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Salon Firmowy PAWO Wałbrzych, Salon Firmowy PAWO Wałbrzych, Salon Firmowy PAWO Wałbrzych, 
Galeria Victoria, Galeria Victoria, Galeria Victoria, 
tel 724 541 634 tel 724 541 634 tel 724 541 634 
lub zapraszamy do naszego nowego e-sklepu.lub zapraszamy do naszego nowego e-sklepu.lub zapraszamy do naszego nowego e-sklepu.
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To nie było morderstwo z litości
Po apelacji o 3 lata skrócono karę więzienia dla 38-letniego Andrzeja O. z Kłodzka , który we wrześniu 
2013 roku zabił byłego szefa, częściowo sparliżowanego po wylewie.. Pogrążony w depresji znajomy 
miał prosić go o to i oferować 5 tysięcy złotych za swoją śmierć. Ale Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 
podzielił opinię świdnickiego Sądu Okręgowego, że kiedy Andrzej O. bił inwalidę, podcinał mu gar-
dło i zrzucał ciało z kilkumetrowej skarpy, nie kierował się współczuciem. 

Ofiara Andrzeja O. to 
36-letni mężczyzna, który po 
udarze mózgu powodującym 
częściowy paraliż nie potrafił 
pogodzić się ze swoją niepełno-
sprawnością. Miał bezwładną 
całą lewą stronę ciała, poruszał 
się o kulach. Rehabilitacja przy-
wróciła mu sprawność fizyczną 
na poziomie umożliwiającym 
samodzielną obsługę i egzy-
stencję. Mógł też liczyć na 
opiekę troskliwych rodziców. 
Nie cierpiał fizycznego bólu. 
Mimo tego był psychicznie 
zdruzgotany. Dręczyła go świa-
domość, że nigdy już nie będzie 
tak sprawny jak przed chorobą 
i własne życie wydawalo mu się 
pozbawionym sensu koszma-
rem. Rozmyślał o ostateczny,m 
definitywnym rozwiazaniu, 
chciał umrzeć. Pogrążony w 
głębokiej depresji, opowiadał o 
tym różnym osobom. 

Wśród tych, którym 36-la-
tek zwierzał się ze swych de-
presyjnych myśli, był były pra-

cownik jego firmy, Andrzej O. 
To on 13 września 2013 roku 
tłukł Tomasza K. pięściami, ko-
pał po całym ciele, a potem ze-
pchnął z kilkumetrowej skarpy. 
Nożem przeciął mu szyję, po-
wodując wykrwawienie się swej 
ofiary na śmierć. W śledztwie i 
podczas procesu przekonywał, 
że zrobił to ze współpczucia. 
Kaleka prosił, by go zabił i kilka 
dni przed własnym zabójstwem 
zapłacił za nie Andrzejowi O. 5 
tysięcy złotych..

W maju 2014 roku Sąd 
Okręgowy w Świdnicy skazał 
mordercę na 15 lat pozbawie-
nia wolności. Sąd Apelacyjny 
we Wrocławiu, do którego 
obrona zwróciła się o zmianę 
tego wyroku, w pełni podzie-
lił opinię, że Andrzejem O. 
kierowały inne motywy niż li-
tość, współczucie, chęć ulżenia 
sparaliżowanemu koledze w 
nie dającym się znieść cierpie-
niu, bo Tomasz K.nie był nim 
przezież dotknięty. Oskarżo-

nego nie łączyły z ofiarą emo-
cjonalne więzi – ich kontakty 
były sporadyczne, a przy tym 
wielokrotnie telefoniczne, nie 
osobiste. To nie z własnych 
obserwacji zabójca podjął wie-
dzę o tym, że eksszef nie radzi 
sobie w codziennym życiu. Z 
jego wypowiedzi nie wynika, 
że był przejęty stanem zdro-
wia ofiary. „Podjął decyzję o 
udziale w pozbawieniu życia 
człowieka, o którym wiedział 
niewiele wychodząc niejako z 
kręgu własnych spraw i do nich 
wracając. Los Tomasza K. był 
mu przed zdarzeniem obojętny, 
a i zachowanie po dokonanym 
czynie wskazuje, że nic się w 
tym zakresie nie zmieniło” - pi-
sze Sąd Apelacyjny w uzasad-
nieniu swego wyroku. Zwraca 
też uwagę na opienię biegłego 
psychologa, który zdefiniował 
Andrzeja O. jako osobę z de-
ficytem empatii, niezdolną do 
odczuwania, rozumienia i do-
świadczania uczuć innej osoby.

Mimo tego wszystkiego 
wrocławski sąd zdecydował się 
obniżyć orzeczoną w Świdnicy 
karę więzienia dla zabójcy z 15 
do 12 lat. Dlaczego? Oskarżo-
ny od początku postepowania 
wyrażał żal, że dał się nakło-
nić do zbrodni. Wielokrotnie 
przepraszał za swój czyn rodzi-
nę ofiary.  Sąd Apelacyjny we 
Wrocławiu – w odróżnieniu od 
sądu pierwszej instancji -  po-
traktował to jako okoliczność 
łagodzącą – dowód, że Andrzej 
O. zreflektował się i uświado-
mił sobie wyrządzone zło.    A 
– jak czytamy w uzasadnieniu 
- „kara (..) nie jest (…) tylko 
bezwzględnym odwetem  i re-
presją”, musi uwzględniac oko-
liczności z przeszłosci oskarżo-
nego, które ukształtowały jego 
osobowość, oraz żal po popeł-
nieniu przestępstwa. 

Piotr Kanikowski

Gwiazdy w Wałbrzychu
Dżem, Perfect, Cree, Wolna 
Grupa Bukowina to zespoły, któ-
re mają kocerty w Wałbrzychu 
w tegorocznych planach. Perfect 
zawita tu dopiero w listopadzie, 
przy okazji jubileuszowej trasy 
organizowanej na 35-lecie ze-
społu. Krócej każą na siebie cze-
kać inne gwiazdy. Dżem zagra 
11 kwietnia w Centrum Sportu 
i Rekreacji Aqua Zdrój, a Cree 
14 marca w klubie Apropos. Na 
17 kwietnia jest również zapo-
wiadany koncert legendy piosen-
ki turystycznej, Wolnej Grupy 
Bukowina.
Kopalnia hip-hopu
Legendy polskiego hip-hopu – 
Fokus i Rahim, sportretowani w 
filmie „Jesteś Bogiem” muzycy 
kultowej Paktofoniki – wystąpią 
7 marca w Starej Kopalni razem 
z DJ Bambusem jako squad Po-
kahontaz. W charakterze sup-
portu zagrają Produkt74, Tora 
Tora Squad, Na Bitach Familia, 
Hany / Zbiry Crew, Szachu + 
Goście, Mazur, Kaes / Emełode 
/ Rokz…, Zapomniana Aleja a 
także
Lazy Rockers (breakdance) i 
DJ’s: DJ Rad-Nice , M@Raka 
Markowe Bity, Voytas, Lazyslice. 
Start o godz. 16.30

Dosiądźcie Pegazika 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
zaprasza uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych do 
uczestnictwa w XX Dolnoślą-
skim Konkursie Recytatorskim 
Pegazik. Eliminacje miejsko-po-
wiatowe odbędą się 13 marca, 
o godzinie 9  w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury Stara Kopalnia. 
Zgłoszenia są przyjmowane do 6 
marca. Uczestnicy występują w 
dwóch kategoriach wiekowych: 
klasy IV – VI szkół podstawo-
wych oraz klasy I – III gimnazja. 
Karta zgłoszenia i regulamin do  
pobrania na stronie wok.wal-
brzych.pl. 
Piloxing za darmo
W WOK Stara Kopalnia przyj-
mowane są zapisy na Piloxing 
– dynamiczne zajęcia, które 
pozwalają jednocześnie spalić 
tkankę tłuszczową, poprawić wy-
trzymałość i uelastycznić mięśnie. 
Trening pozwala oczyścić ciało z 
toksyn i spalić w godzinę 500-900 
kalorii. 24 lutego można przeko-
nać się o tym osobiście, przycho-
dząc o godz. 18.30 na bezpłatne 
zajęcia w Starej Kopalni
Uwaga liczba miejsc ograniczona! 
Prosimy o zapisywanie się na za-
jęcia pod nr tel. 530  191  283 lub 
mailowo wst@wok.walbrzych.pl

PEKA
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Szczęśliwy człowiek to 
zdrowy człowiek.

Coraz więcej ludzi za-
czyna poważnie zajmować 
się swoim zdrowiem. To co 
spożywamy, nie zawiera od-
powiedniej ilości witamin, 
makro i mikro elementów. 
Zanieczyszczone środowi-
sko i niewłaściwe odżywianie 
wpływają ujemnie na nasze 
zdrowie. W ostatnim okre-
sie wzrosła zainteresowanie 
biologicznie aktywnymi do-
datkami wytwarzanych z ziół. 
Dietetyka z ziołolecznictwem 
robią furorę. Poszukujemy 
preparatów wspomagających 
organizm i podtrzymują-
ce jego naturalne funkcje, 
chroniących zdrowie, polep-
szających samopoczucie, eli-
minujących niedomagania 

i stymulujących system im-
munologiczny. Organizm 
nasz potrzebuje dziennie 12 
aminokwasów, 16 witamin, 3 
podstawowe tłuszcze i bardzo 
dużo minerałów, które powi-
nien pobierać z codziennego 
pożywienia. Dłuższe niedo-
bory witamin E i C, beta-
karotenu, wapnia, magnezu, 
chromu, żelaza, selenu, cynku, 
prowadzą do wielu chorób. 

"Pozwólcie, aby pożywie-
nie było waszym lekarstwem" 
- Hipokrates.

Zastanawiasz się jak pro-
wadzić zdrowe życie ?

Mądry człowiek woli 
uniknąć choroby. Co powin-
niśmy zrobić, aby utrzymać 
zdrowie? Jak zharmonizować 

nasz rytm życia z rytmem na-
tury, jaką stosować dietę? 

Zdrowia bowiem potrze-
bujemy wszędzie, czy to w 
życiu rodzinnym, duchowym 
czy w pracy społecznej. Tyl-
ko będąc zdrowym możemy 
działać na 100 procent. Zdro-
wie to harmonia między cia-
łem, umysłem i duszą, a cała 
sztuka leczenia jest wpro-
wadzeniem owej harmonii 
do naszego organizmu, by 
dotrzeć do centrum samego 
siebie, gdzie nie istnieje nic 
innego tylko piękno. Działa-
nie każdego zabiegu i lekar-
stwa, nawet jeżeli skupione 
jest np. na ciele fizycznym, 
wpływa również na umysł i 
duszę. Leczenie  to bardzo 
głęboki  i efektywny proces, 
który przywraca życiu pewien 

rytm. Podobnie jak w naturze, 
tak i w naszym życiu, istnieje 
określony rytm. Osoba, która 
żyje zgodnie z owym rytmem 
jest szczęśliwa, odnosi sukcesy 
i może poradzić sobie z róż-
nymi życiowymi sytuacjami. 
Wiedzie spokojne i szczęśli-
we życie. Zioła, masaże, od-
powiednia dieta i medytacje, 
przywracają naszemu życiu 
ten naturalny rytm, harmo-
nizują poziomy naszego ist-
nienia. Nauczmy się odrzucać 
energię negatywnych myśli, 
uczuć, słów i działań.  

Myśląc negatywnie, wy-
rządzamy sobie krzywdę. 
Przychodzimy na świat wolni 
od wszelkich negatywnych 
postaw i myśli. Po co ranić 
siebie gniewem, strachem, 
zazdrością i mściwością. 

Bądźmy wolni od ograniczeń. 
Wymażmy z podświadomości 
wszelkie, pochodzące z prze-
szłości nawyki myślowe.

Nie odrzucaj czegoś, cze-
go nie znasz. Nigdy nie mów 
nigdy. Bądź wymagający 
względem własnych przemy-
śleń.

Gdy stawiamy sobie wy-
raźnie pozytywne idee jako 
cel, to łatwo osiągamy go: 
jeden cel, jeden kierunek! 
Nigdy nie pozwalajcie myśli 
ani na chwilę się zwracać do 
jakiegoś negatywnego stanu. 
Myśli nasze muszą być zdecy-
dowanie pozytywne. Uczmy 
się na błędach, by ich nie po-
wtarzać. 

Przymiotami, które się 
nie starzeją i nie umierają, 

są: mądrość, piękno, spokój, 
szczęście, dobra wola, radość 
i wyrozumiałość.

Każdy z nas pragnie spo-
koju ducha, zdrowia, szczęścia 
i bezpieczeństwa, możliwości 
pełnej realizacji. Innym udaje 
się spełnić te pragnienia. Na 
pewno uda się i tobie.

Jerzy Rak

Każdy z  nas jest reżyserem własnego życia
Szczęśliwy człowiek to zdrowy człowiek. Coraz więcej ludzi zaczyna poważnie zajmować się swoim zdrowiem. To co spożywamy, nie zawiera odpowied-
niej ilości witamin, makro i mikro elementów. Zanieczyszczone środowisko i niewłaściwe odżywianie wpływają ujemnie na nasze zdrowie. W ostatnim 
okresie wzrosła zainteresowanie biologicznie aktywnymi dodatkami wytwarzanych z ziół. Dietetyka z ziołolecznictwem robią furorę. Poszukujemy pre-
paratów wspomagających organizm i podtrzymujące jego naturalne funkcje, chroniących zdrowie, polepszających samopoczucie, eliminujących niedo-
magania i stymulujących system immunologiczny. Organizm nasz potrzebuje dziennie 12 aminokwasów, 16 witamin, 3 podstawowe tłuszcze i bardzo 
dużo minerałów, które powinien pobierać z codziennego pożywienia. Dłuższe niedobory witamin E i C, betakarotenu, wapnia, magnezu, chromu, żelaza, 
selenu, cynku, prowadzą do wielu chorób. 
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Durczok kontra Kurka
Jeszcze trochę i Piotr W., bloger spod Chojnowa, nie będzie wychodził z sądu. Sprawy z Owsiakiem wciąż się nie zakończyły, a już wisi nad nim kolejny 
proces. Tym razem pozew przeciw Matce Kurce pisze prawnik Kamila Durczoka. Znany dziennikarz TVN grozi Piotrowi W. sądem za artykuł, w którym 
został pomówiony o molestowanie seksualne swoich podwładnych. 

Dwa tygodnie temu ty-
godnik Wprost opubliko-
wał anonimowe zwierzenia 
"bardzo znanej dziennikarki" 
o tym jak musiała zmienić 
pracę, bo jej szef - popular-
ny dziennikarz - molesto-
wał ją seksualnie. Artykuł 
nie zawierał żadnych imion, 
nazwisk, inicjałów. Mimo to 
wywołał spore poruszenie nie 
tylko w tzw. branży.

W szokowaniu społe-
czeństwa amator Matka 
Kurka postanowił przebić 
zawodowców z Wprost. 4 
lutego na swoim blogu za-
mieścił artykuł pod tytułem 
"Kto i czym "upierdolił" stół 
Kamila Durczoka?". Kpi w 
nim z mediów, które boją się 
otwartym tekstem napisać to, 
co - jak utrzymuje - "słów-
kami, półsłówkami, aluzjami 
i puszczaniem oka od kilku 
dni trąbi cała armia dzien-
nikarzy wraz z osobami ze 
świecznika".

W swoim wpisie Piotr W. 
z pełną premedytacją przypi-
suje ekscesy z Wprost Kami-
lowi Durczokowi. Nie precy-
zuje, na jakich źródłach oparł 
swe ustalenia. Stwierdza 
tylko: "Mam potwierdzone 
informacje, bezpośrednio i 
pośrednio, że to Kamil Dur-
czok, jeden z szefów progra-
mowych TVN, jest kolejnym 
„nietykalnym”, który ma na 
sumieniu szereg zachowań 
dalekich od etyki zawodowej, 
profesjonalizmu i zwykłej 
ludzkiej przyzwoitości."

Z tekst Matki Kurki 
można dowiedzieć się ponad-

to, że aby ustalić prawdę wy-
słał mejle z pytaniem " Kto 
„upierdolił” stół Kamila Dur-
czoka?" do TVN i TVN24 
oraz licznego grona pra-
cowników tych stacji. Mej-
le zostały odebrane (dostał 
potwierdzenie) i pozostawio-
ne bez żadnej odpowiedzi. 
Korporacja oraz jej dzienni-
karze zignorowali blogera. 
Także sam Kamil Durczok 
odebrał mejla od Matki Kur-
ki i nie raczył odpowiedzieć 
na zadane mu pytanie. "W 
tej sytuacji uprzedzając o 
publicznym charakterze ko-
respondencji, wysłałem do 
kolegów i koleżanek Kamila 
Durczoka kolejne pytanie: 
„Czy Pan/Pani potwierdza, 
zaprzecza, odmawia komen-
tarza, w sprawie skanda-
licznych zachowań Kamila 
Durczoka?”. Znów spłynęło 
kilkanaście potwierdzeń od-
czytania wiadomości i… żad-
nej odpowiedzi." - chwali się 
Piotr W.

Bloger uznał, że milcze-
nie potwierdza winę Dur-
czoka i stanowi wystarczają-
cą podstawę do publicznego 
oskarżenia prezentera o mo-
bbing i molestowanie sek-
sualne podwładnych. Jego 
tekst rozprzestrzenił się po 
internecie. Prawicowe por-
tale powtarzały za Kurką 
informacje o nieposkromio-
nej chuci Durczoka. Dziś 
także Wprost odważył się na 
okładce wymienić nazwisko 
gwiazdy TVN w kontekście 
molestowania.

Pozew przeciwko blo-
gerowi Kamil Durczok za-
powiedział w dzisiejszym 
Poranku Radia TOK FM, 
gdzie był gościem Dominiki 

Wielowiejskiej. - Piszemy 
pismo procesowe w sprawie 
blogera, który wprost napisał, 
że to ja molestowałem. (...) 
Mój prawnik, obudzony bla-
dym świtem, zaczął nad tym 
pracować. To są za poważne 
sprawy, walczę teraz o swoją 
twarz. Muszę to skierować na 
drogę prawną - mówił w ra-
diu Kamil Durczok.

Matka Kurka odpowie-
dział nowym wpisem na 
Kontrowersje.net: "Powtórzę 
głośno i wyraźnie, że nie ma 
żadnych insynuacji, są FAK-
TY i fakty po faktach. Znów 

napisałem prawdę, brzyd-
ką, wstydliwą, upokarzającą, 
jednak UDOKUMENTO-
WANĄ prawdę, której inni 
bali się dotknąć. Wykonałem 
dziennikarską robotę z za-
chowaniem wszelkich pra-
wideł, zweryfikowałem źró-
dła, zwróciłem się do każdej 
zainteresowanej strony, na 
wszystko mam potwierdze-
nia. Co więcej kolejne fakty 
spływają na skrzynkę i bar-
dzo się cieszę, że będę mógł 
o dokonaniach pana Dur-
czoka porozmawiać w sądzie, 
to najlepsze z możliwych 
miejsc."

Bloger Matka Kurka ma 
już za sobą kilka spraw rze-
czy, które wypisuje w sieci. 
Został uznany winnym znie-
ważenia prezydenta Broni-
sława Komorowskiego,  któ-
rego nazwał 'ruskim cwelem". 
Sąd w Złotoryi uznał go tez 
winnym znieważenia Jerze-
go Owsiaka, którego nazwał 
"hieną cmentarną". Jedno-
cześnie ten sam sąd unie-
winnił Piotra W. od zarzutu 
zniesławienia szefa WOŚP, 
którego pomawiał o malwer-
sacje finansowe, oszustwa, 
kłamstwa, wykorzystywanie 
nieletnich, itd. Wyrok jest 

nieprawomocny - pod koniec 
lutego legnicki sąd rozpatrzy 
apelacje złożone przez obie 
strony. W legnickim sądzie 
leżą też dwa pozwy cywilne 
przeciwko Matce Kurce - je-
den napisany przez Owsiaka, 
drugi przez zaatakowanego 
na blogu wolontariusza Or-
kiestry.

"Chyba powstał nowy 
rodzaj lansu. Każdy znany 
i lubiany chce mieć proces 
z Matką Kurką." - żartuje 
Piotr W. na Twitterze.

Fot. Piotr Kanikowski

„Przy Owsiaku popełniłem 
kilka błędów, ale wyszło nie-
źle. Durczok był przygotowa-
ny pod proces” - pochwalił się 
Matka Kurka na Twitterze, 
po tym, jak gwiazdor TVN-u 
zapowiedział podjęcie kro-
ków prawnych za paszkwil o 
molestowaniu stażystek. Na-
wet jego wielbiciele myślą, że 
nadrabia miną. Pocieszają go 
w komentarzach, że Durczok 
tylko tak straszy, a „pismo 
procesowe nie musi być po-
zwem, może być np. ugodą”.
Gdyby zarozumiałość była 
lżejsza od powietrza, Piotr 
W. fruwałby pod sufitem jak 
gołębica. Gołębica – trzeba 
to wyraźnie powiedzieć – o 
zapędach samobójczych. Bo 

jeśli „Durczok był przygoto-
wany pod proces”, to wyłącz-
nie pod proces przegrany. 
Odszczekam to jeśli okaże 
się, że Matka Kurka trzyma 
w zanadrzu jakąś sekretną 
sekstaśmą, na której czarno 
na białym widać, jak Kamil 
Durczok mobbinguje i zacią-
ga do łóżka swoje podwładne. 
Albo jeśli bloger jak Sanderus 
z „Krzyżaków” - posiadacz 
szczebla drabiny, która przy-
śniła się świętemu Jakubo-
wi – dysponuje świetnie za-
chowaną ściereczką, którą 
sprzątaczka z TVN-u starła 
ze słynnego stolika „Faktów” 
spermę szefa. 
Przesadzam? W procesie o 
zniesławienie wystarczy mieć 

za źródło informacji molesto-
wane ofiary dziennikarza i 
wiarygodnych świadków jego 
chuci? Może i tak. Szkopuł 
w tym, że z żadnego tekstu 
Matki Kurki nie wynika, by 
do nich dotarł. Bloger nie 
podaje żadnych szczegółów, 
żadnych faktów, ogranicza się 
do zdemaskowania Kamila 
Durczoka jako negatywnego 
bohatera „Ukrytej prawdy” z 
Wprost, miotania wściekłych 
inwektyw pod jego adresem, 
ujadania na degenerację ma-
instremowych mediów i wy-
prężenia piersi po prawicowy 
medal „Za Ofiarność w Wal-
ce z Lemingami”. 
Jeśli dojdzie do procesu o 
zniesławienie, Matka Kurka 

nie będzie mógł powtórzyć 
taktyki, która sprawdziła 
się w ubiegłorocznym star-
ciu z Jerzym Owsiakiem 
i Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy. Wtedy za 
przyzwoleniem sądu udało 
mu się doprowadzić do ku-
riozalnego odwrócenia ról 
procesowych: pomówione 
ofiary zostały zmuszone do 
dowodzenia swej niewinności 
poprzez przedkładanie co-
raz to nowych dokumentów 
księgowych a on, teoretycznie 
oskarżony, nie przestawał na 
swoim blogu jeździć po nich 
jak po łysej kobyle. W przy-
padku Kamila Durczoka taka 
roszada w ogóle nie wchodzi 
w grę. Sąd nie zażąda prze-

cież od dziennikarza TVN 
przedłożenia nagrań świad-
czących, że nie ma w zwycza-
ju molestowania seksualnego 
pracownic stacji. To byłby 
kompletny absurd.
Za to sąd z pewnością zażąda 
od Matki Kurki wykazania, 
że dochował dziennikarskiej 
rzetelności. Czy dochował? 
Po tym, co bloger ujawnił 
w sieci, mam poważną wąt-
pliwość, czy można za taką 
uważać mejle skierowane do 
TVN, TVN24 oraz dzienni-
karzy obu stacji. Musiałbym 
znać ich treść, by uczciwie to 
ocenić. W artykule zostały 
opisane raczej jako prowoka-
cja. Być może to kwestia spe-
cyficznego kurkowego stylu, 

ale po lekturze „Durczoka” 
wydają się bardziej obraźli-
wymi paszkwilami z tezą niż 
neutralnymi zapytaniami. I 
prawdopodobnie dlatego zo-
stały przez adresatów  zigno-
rowane.
W swoich publikacjach Piotr 
W. nie ukrywa, że ma z Ka-
milem Durczokiem własne 
porachunki i że cieszy go ta 
mała zemsta za sposób, w jaki 
stacja relacjonowała złotoryj-
ski proces z Owsiakiem. Jest 
takie powiedzenie o okazji, 
która czyni złodzieja. W tym 
przypadku okazją był artykuł 
we Wprost. Matka Kurka, 
mściwy hejter, poszedł za 
głosem instynktu. Uważam, 
że to instynkt samobójczy. 
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Pasażerowie na celowniku

Czterej mężczyźni ostrzelali z wiatrówki 4 autobusy i busa przewożących łącznie 150 pasażerów – zatrzymani trafili do policyjnego aresztu.
Do policyjnego aresztu 

trafili dwaj mężczyźni, za-
trzymani przez świdnickich 
policjantów, a podejrzewani 
o ostrzelanie z broni pneu-
matycznej 4 autobusów i busa 
przewożących łącznie 150 
pasażerów. Na szczęście nikt 
z nich nie doznał obrażeń, 
jednak w autach zostały roz-
bite szyby. Zatrzymani wpadli 
w ręce policjantów, podczas 

kontroli drogowej. W samo-
chodzie, którym poruszali się 
mężczyźni, funkcjonariusze 
znaleźli pistolet pneumatycz-
ny z magazynkiem.

Funkcjonariusze z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy, w wyniku pod-
jętych działań zatrzymali 
dwóch mężczyzn podejrze-
wanych o ostrzelanie z broni 
pneumatycznej 4 autobusów 

i busa, jadących drogą nr K35 
w kierunku Wałbrzycha, a 
które przewoziły łącznie 150 
pasażerów.

Do zdarzenia doszło we 
wtorek około godz. 16.30. 
Podejrzewani wpadli w ręce 
policjantów, podczas kontro-
li drogowej. W samochodzie 
marki Mercedes, którym po-
ruszali się mężczyźni, funk-
cjonariusze znaleźli pistolet 

pneumatyczny z magazyn-
kiem. Wcześniej oficer świd-
nickiej Policji został poin-
formowany o ostrzelaniu 
wymienionych wyżej pojaz-
dów.

W autach przewożących 
pasażerów zostały rozbite 
szyby. Na szczęście żaden z 
pasażerów nie odniósł obra-
żeń. Obaj mężczyźni w wie-
ku 52 lat zostali zatrzymani 

do wyjaśnienia w policyjnym 
areszcie. Jeden z nich, to 
mieszkaniec Wałbrzycha, 
a drugi nie posiada stałego 
miejsca zamieszkania. 

Obecnie policjanci wyja-
śniając wszystkie okoliczności 
tej sprawy, prowadzą czyn-
ności w kierunku zniszczenia 
mienia i sprowadzenia bezpo-
średniego niebezpieczeństwa 
katastrofy w ruchu lądowym. 

Przypomnijmy, że są to czyny 
zagrożone karą nawet do 8 lat 
pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze spraw-
dzają też czy zatrzymani nie 
mają na swoim koncie jeszcze 
innych tego typu przestępstw 

Źródło (tekst, zdjecia): 
Komenda Powiatowa Policji w 

Świdnicy

Nocne poszukiwania starszego pana
Całą noc z soboty na niedzielę policjanci, strażacy, ratownicy GOPR - u, a także straż miejska oraz wolontariusze, poszukiwali 62 - letniego mieszkańca 
Wałbrzycha. Zaginiony wyszedł z domu dla osób bezdomnych i najuboższych Monar-Markot i do niego nie wrócił. Akcja zakończyła się sukcesem. 

W sobotę 14 lutego oko-
ło godz. 19 dyżurny Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu 
został poinformowany o zagi-
nięciu 62-letniego pensjonariu-
sza domu dla osób bezdomnych 
i najuboższych Monar-Markot 
w Wałbrzychu. Mężczyzna wy-
szedł z placówki ubrany tylko 
w koszulę oraz pulower i udał 
się w nieustalonym kierunku. 
Z uwagi na zapadający zmrok 
oraz warunki atmosferyczne 
wałbrzyscy policjanci natych-
miast rozpoczęli poszukiwania 
62-latka. Rysopis zaginionego 
przekazano kierowcom MPK, 
korporacjom taksówkowym 
oraz firmom ochroniarskim. Do 
poszukiwań włączyli się funk-
cjonariusze Straży Pożarnej, 
Służby Ochrony Kolei, ratow-
nicy wałbrzysko-kłodzkiej gru-

py GOPR oraz wolontariusze. 
W akcji poszukiwawczej użyto 
quadów, pojazdów terenowych, 
psów tropiących oraz policyjne-
go śmigłowca z kamerą termo-
wizyjną. 

Funkcjonariusze przeszuki-
wali m.in. pola i kompleksy le-
śne w dzielnicy Gaj oraz Podgó-
rze. Akcję prowadzono również 
na terenie g min Unisław Śląski, 
Mieroszów, Rybnica Leśna, 
Głuszyca oraz Jedlina Zdrój.

W niedzielę około godz. 10 
zdezorientowanego i wyczerpa-
nego mężczyznę odnaleziono w 
Wałbrzychu na ulicy Wrocław-
skiej.  62-latek został przekaza-
ny pod opiekę służbą medycz-
nym. Jego życiu i zdrowiu nie 
zagraża już niebezpieczeństwo.

Źródło: Komenda Miejska 
Policji w Wałbrzychu
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PREMIERY FILMOWE
SpongeBob: na suchym lądzie 
2D/3D
USA, b.o.; komedia/przygodo-
wy/ 100 min
SpongeBob razem ze znajo-
mymi musi opuścić wodę i wy-
ruszyć na ląd w poszukiwaniu 
skradzionej przez pirata ta-
jemniczej receptury. 
2D – 12:00; 14:00
3D – 9:15; 11:15; 13:15; 15:30; 
17:30
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Loft
Wlk. Brytania, od 16 lat; thriller/ 
108 min
Przyjaciele używają poddasza 
do spotkań z kochankami. Kie-
dy znajdują ciało martwej ko-
biety, zaczynają się wzajemnie 
podejrzewać o zabójstwo. 
16:00; 18:15
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Snajper
USA, od 16 lat; akcja/biogra-
ficzny/ 134 min
Jako wysłany do Iraku członek 
elitarnej jednostki Navy SEALs 
Chris Kyle (Bradley Cooper) 
ma tylko jedną misję - chronić 
swoich towarzyszy broni. Swo-
ją precyzją ratuje niezliczoną 
ilość żołnierzy na polu bitwy. 
W miarę jak opowieści o jego 
czynach rozpowszechniają się, 
zyskuje sobie miano „legendy”. 
Reputacja Kyle’a rośnie także 
za liniami wroga. Powstańcy 
uznają snajpera za ważny cel 
i wyznaczają nagrodę za jego 
głowę. Największym wyzwa-
niem w życiu Chrisa jest jed-
nak pozostanie mężem i ojcem 
dla rodziny, od której dzieli go 
pół świata. Pomimo niebez-
pieczeństw i rozłąki z bliskimi, 
Chris odbywa cztery zmiany w 
Iraku. Jednak po powrocie do 
żony Tayi (Sienna Miller) i dzie-
ci zdaje sobie sprawę, że nie 
pozostawi wojny za sobą.
17:30; 20:15
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Anioł Śmierci
Wlk. Brytania, od 16 lat; thriller/ 
98 min
Anglia, rok 1941. Młoda na-
uczycielka Ewa ewakuuje gru-
pę sierot z bombardowanego 
Londynu. Zatrzymują się z dala 
od miasta w opuszczonym od 
lat, odciętym od lądu domu 
na Węgorzowych Moczarach. 
W tym tajemniczym miejscu 
jej podopieczni zaczynają się 
dziwnie zachowywać. Ewa 
instynktownie wyczuwa obec-
ność mrocznej siły, z którą 
sama nie jest w stanie walczyć. 
Prosi o pomoc Harrego – woj-
skowego pilota, stacjonujące-
go w mieście. Mieszkające w 
domu zło jest bardziej przera-

żające niż koszmar bombardo-
wanego Londynu. Aby ocalić 
dzieci, obydwoje będą musieli 
zmierzyć się z własnymi demo-
nami i... Aniołem Śmierci.
20:30; 22:30
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Pięćdziesiąt twarzy Greya
USA, od 18 lat; melodramat/ 
124 min
Anastasia Steele jest mło-
dą studentką literatury, która 
przeprowadza wywiad z intry-
gującym Christianem Greyem 
- milionerem i przedsiębiorcą. 
Dziewczyna jest zafascynowa-
na inteligentnym i przystojnym 
mężczyzną, który robi na niej 
niesamowite wrażenie, jednak 
gdy ich spotkanie dobiega koń-
ca, stara się o nim zapomnieć. 
Grey zjawia się jednak w skle-
pie, w którym dorywczo pracu-
je Anastasia i prosi o kolejne 
spotkanie. Studentka zgadza 
się - tym samym wkracza w 
niebezpieczny świat pożąda-
nia, erotyki i głęboko skrywa-
nych pragnień. 
15:15; 18:00; 19:30; 20:45; 
22:00
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Tajemnice Lasu
USA, od 12 lat; komedia/fami-
lijny/ 124 min
„Tajemnice lasu” to humory-
styczny i chwytający za serce 
musical, z udziałem plejady 
hollywoodzkich gwiazd z Meryl 
Streep i Johnnym Deppem na 
czele. Film w zabawny i brawu-
rowy sposób łączy klasyczne 
motywy znane z baśni braci 
Grimm, by w jednej opowieści 
spleść losy Kopciuszka, Czer-
wonego Kapturka i Wilka czy 
Roszpunki. W filmowej histo-
rii piekarz i jego żona, chcąc 
odmienić swój los, zgadzają 
się spełnić 4 życzenia wiedź-
my. Aby tego dokonać muszą 
wejść do tajemniczego lasu… 
Wkrótce przekonają się, czy to 
o czym marzą, jest tym, czego 
naprawdę chcą.
11:15
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Baranek Shaun
Francja, Wlk. Brytania, b.o.; 
animowany/ 85 min
Niepokorny, skory do pako-
wania się w tarapaty baranek 
Shaun, wykorzystując nieobec-
ność gospodarza, postawia 
wybrać się na wycieczkę do 
miasta. Nie do końca przemy-
ślana wyprawa w towarzystwie 
psa Bitzera i innych przyjaciół 
z farmy obfitować będzie w 
różnego rodzaju przygody oraz 
niebezpieczeństwa czekają-
ce w metropolii na nieznające 
świata zwierzęta. 
9:30; 11:30; 15:45

Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Pingwiny z Madagaskaru 3D
USA, b.o.; komedia/animowa-
ny/ 92 min
Kinowy film animowany o przy-
godach paczki pingwinów, bo-
haterów bijącego rekordy po-
pularności serialu TV i trzech 
filmów z serii „Madagaskar”, 
które w polskich kinach obej-
rzało w sumie niemal 5 500 
000 widzów.
9:15; 13:45
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
Wkręceni 2
Polska, od 15 lat; komedia/ 95 
min
Druga część przebojowej ko-
medii z 2014 roku. Za kame-
rą ponownie Piotr Wereśniak 
(„Och Karol 2”), a na ekranie 
gwiazdy polskiego kina Paweł 
Domagała, Małgorzata Socha, 
Marta Żmuda Trzebiatowska 
oraz Anna Mucha.
10:00*; 13:30
*W dniu 20/02 seans nie odbę-
dzie się.
Ze względu na pokazy specjal-
ne KINO zastrzega sobie zmia-
ny w niniejszym repertuarze. 
Aktualny repertuar jest dostęp-
ny w kasie i na stronie kina 
oraz pod numerem rezerwacji.
VOUCHERY
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom firm, instytucji i osób 
prywatnych, kino CINEMA 
3D w Świdnicy przygotowało 
atrakcyjną ofertę voucherów – 
biletów otwartych z długim ter-
minem ważności, obowiązują-
cych we wszystkie dni tygodnia 
na dowolny seans z repertuaru 
kina, w wersji 2D lub 3D.
Voucher to idealny pomysł na:
* prezenty dla bliskich osób, 
gwarantujący wspólnie spę-
dzony czas z filmem za roz-
sądną cenę,
* wykorzystanie środków z 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 te-
lefonu 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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ  

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH

 888 700 086

WOK pozyskuje kolejne pieniądze
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekaże Wałbrzyskiemu 
Ośrodkowi Kultury 28 tys. zł. Ośrodek otrzyma dofinansowanie w ramach 
programu rozwój infrastruktury kultury.

– To część środków za któ-
re zakupimy między innymi 
sprzęt niezbędny do organizo-
wania plenerowych wydarzeń 
kulturalnych, co podniesie ich 
jakość – informuje dyrektor 

WOK, Jarosław Buzarewicz.
WOK wciąż ubiega się o 

blisko 100 tys. zł dofinanso-
wania projektu "Okiem Wo-
ody'ego Allena". To konkurs 
na produkcję offową, letnie 
wieczory z ambitnym kinem i 
muzyką. Ośrodek złożył także 
wniosek "Zamki historią Dol-
nego Śląska" do Muzeum Hi-
storii Polski. Blisko 10 tys. zł 
dofinansowania wzbogaciłoby 
ofertę wakacyjną miejskiej in-
stytucji kultury.

- Będziemy także apliko-
wać do Instytutu Teatralnego 
im. Zbigniewa Raszewskie-
go o dofinansowanie kolejnej 

edycji projektu „Lato w Te-
atrze” – informuje Jarosław 
Buzarewicz.

Jeszcze do końca marca 
realizowany jest polsko-cze-
ski projekt „Multimedialna 
kultura: Wałbrzych i Hradec 
Králové”. Odbędą się plenery 
fotograficzne, podsumowujący 
współpracę wernisaż w Mul-
timedialnej Galerii Obrazu w 
WOK Stara Kopalnia, która 
powstała dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej za pośrednic-
twem Euroregionu Glacensis.

Źródło: WOK 

Unikatowa ceramika 
w kopalni
13 lutego 2015 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia miało miejsce 
uroczyste otwarcie Centrum Ceramiki Unikatowej, dokonane przez prezy-
denta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja oraz dyrektor Starej Kopalni 
Annę Żabską. 

Inauguracji Centrum to-
warzyszył pokaz warsztatów 
ceramiczno-garncarskich oraz 
otwarcie wystawy prac cerami-
ki unikatowej, zgromadzonych 
w ciągu kilkudziesięciu  ple-
nerów ceramicznych, zrealizo-
wanych w Wałbrzychu. Wśród 

wystawionych prac znajdują 
się dzieła artystów z całego 
świata, w tym także autorstwa 
polskich twórców takich jak 
Zofia Czerw, Stanisław Moż-
dżeń i Anna Malickia-Zamor-
ska.

Wystawa jest dostępna 

bezpłatnie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00 – 
16:00. Serdecznie zapraszamy!

Źródło: Stara Kopalnia

FOT. STARA KOPALNIA/ 
STARAKOPALNIA.PL
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