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MPK 
tnie kursy

„Shrek“
oskarżony

Od 1 lutego nastąpi ograniczenie liczby 
kursów autobusów na niektórych liniach 
komunikacji miejskiej w Świdnicy.  

Świdnicka Prokuratura Rejonowa 20 stycznia 2012 
roku skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia 
przeciwko Mirosławowi O. ze Strzegomia.

Miasto

95

Aktualności

Świdnickie
piwo powraca

4Już wiosną świdniczanie będą mogli spróbować 
legendarnego piwa Marcegorz. W planach jest 
także Świdnicki Festiwal Piw Regionalnych.

Rozmaitości

Miłego Dnia 
z Galerią Świdnicką
Ósmego lutego 2010 roku na teren dawnych, nieczynnych od lat, Zakładów Elektrotechniki 
Motoryzacyjnej przy ulicy Westerplatte w Świdnicy wjechał ciężki sprzęt. Rozpoczęła się rozbiórka 
dawnych hal i biurowców pod pierwszą w Świdnicy galerię handlową. Legnicka spółka Rank 
Progress przeznaczyła na inwestycję ponad 52 miliony złotych, a budową zajmuje się ERBUD. 

>> Czytaj więcej - str. 6-7

Kazimierz Kutz i Janusz Gajos z dzikiem Krzysztof, 
pamiętamy

Rodzina, 
przyjaciele, 
pracownicy 
Mediator 
Group Krzysztof Wierzęć

1968 - 2011

Janusz Gajos, Kazimierz Kutz, Anna Dereszowska, Piotr Gąsowski to tylko niektóre 
gwiazdy, jakie pojawią się na jubileuszowym, piątym Festiwalu Reżyserii Filmowej. 

Nagrodę kryształowego dzika za całokształt twórczości odbierze Kazimierz Kutz, a za 
twórczą współpracę z reżyserem uhonorowany zostanie Janusz Gajos, który został twa-
rzą V Festiwalu Reżyserii Filmowej. 

Festiwal Reżyserii Fil-
mowej wystartuje 2 czerw-
ca i potrwa 5 dni. Miłośnicy 
dziesiątej muzy podczas ca-
łego festiwalu zobaczą 50 
filmów. – Do konkursu głów-
nego zgłoszono sześć pro-
dukcji. „Sala samobójców” 
Jana Komasy, „Wymyk” 
Grega Zglinskiego, „Czar-

ny czwartek. Janek Wiśniew-
ski padł” Antoniego Krauze, 
„Młyn i krzyż” Lecha Ma-
jewskiego, „80 milionów” 
Waldemara Krzystka i „Da-
as” Adriana Panka  powalczą 
w tym roku o złotego dzika – 
informuje Stanisław Dzier-
niejko, dyrektor V Festiwalu 
Reżyserii Filmowej. Projek-

cje filmów konkursowych 
rozpoczniemy już pierwsze-
go dnia. Na gali otwarcia, 
którą poprowadzą wspólnie 
Anna Dereszowska i Piotr 
Gąsowski, zobaczymy „80 
milionów” w reżyserii Wal-
demara Krzystka – dodaje 
Dzierniejko. Galę otwarcia 
zaplanowano w teatrze miej-
skim, natomiast finał festi-
walu i pozostałe projekcje 
będą miały miejsce w kinie 
Cinema 3D w Galerii Świd-
nickiej.
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Redakcja portalu internetowego i gazety Swidnica24.pl   т
w związku z rozwojem poszukuje pracownika do działu marketingu.

Poszukujemy osoby dynamicznej, otwartej, pozytywniej nastawionej do ludzi, wytrwałej,  т
pracowitej. Wymagane  prawo jazdy kat. B. Gwarantujemy przyjazną atmosferę, udział 

w rozwoju portalu internetowego i gazety Swidnica24.pl, realizację własnych pomysłów, 

stałe wynagrodzenie plus system prowizyjny.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należeć:  т
• realizacja bieżących zadań firmy, aktywne pozyskiwanie nowych klientów 

• pomoc w przygotowaniu działań promocyjno-marketingowych 

• realizacja działań PR, oraz ePR na portalach typu FB, YT, NK, Twitter 

• udział w tworzeniu strategii marketingowej 

• współpraca z firmami zewnętrznymi

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy wysyłać do 31 stycznia 2012 r.   т
na adres: kontakt@swidnica24.pl z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez  т
firmę Mediator Group S.A.  w celach marketingowych oraz dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)”

Szukamy pracownika

Uczniowie, włączając się do 
akcji, pomagają ratować życie 
swoich rówieśników w Sier-
ra Leone. Każdego roku  na 
świecie umiera ponad 1,5 mln 
dzieci z powodu chorób, któ-
rym można zapobiec stosując 
szczepionki. UNICEF planu-
je objąć programem szczepień 
wszystkie dzieci w Sierra Leo-
ne tak, by zmniejszyć wskaź-
nik śmiertelności dzieci w tym 
kraju.

Projekt ma na celu uświado-
mienie dzieciom i młodzieży, 
że pomaganie może być przy-
jemne i może wiązać się z po-
zytywnymi emocjami.

- Gimnazjum bierze rów-
nież udział w konkursie na 
najbardziej oryginalną lalecz-
kę. Nagrodą jest koncert Majki 

Ponad 100 tysięcy wyświetleń w ciągu niespełna tygodnia zaliczył nasz 
najnowszy projekt „Jeden dzień z …”. Pierwszy odcinek cyklu opo-

wiada o pracy w Straży Pożarnej. 

Wojciech Lewandowski, który jest autorem pierwszego odcinka, towarzyszył pod-
czas 24-godzinnej służby z kamerą świdnickim strażakom. O tym, jak wygląda zwykły 
dzień w pracy opowiedział Rafał Bawoł, sekcyjny z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Świdnicy.

- W tej chwili trwają prace nad kolejnymi odcinkami. Nie chcę zdradzać szczegółów, 
ale na pewno zaskoczymy naszych Czytelników – mówi Wojciech Lewandowski. Za-
praszamy na Swidnica24.pl na kolejny odcinek serii „Jeden dzień z …”

Film  „Jeden dzień ze strażakiem” i wiele więcej produkcji zobaczysz na na-
szym oficjalnym kanale youtube.com.

Hit internetu

Jedna laleczka 
ratuje jedno dziecko
Sami zaprojektowali i uszyli szmaciane laleczki, które reprezentują różne 

regiony świata. W ten sposób chcą pomóc dzieciom z Sierra Leone. Gim-
nazjum nr 4 w Świdnicy przystąpiło do projektu edukacyjnego UNICEF 
„Wszystkie kolory świata”. 

Jeżowskiej, który zorganizo-
wany zostanie w zwycięskiej 
szkole. Konkurs rozpoczął się 
20 stycznia 2012 r na oficjal-
nym Fan Page UNICEF na 
Facebooku. W czasie trwania 
konkursu użytkownicy Fa-
cebooka, będący jednocześ-
nie fanami profilu UNICEF 
Poland, będą oddawali gło-
sy na wybraną przez siebie 
laleczkę, klikając „lubię to” 
pod zdjęciem, które ich zda-
niem zasługuje na miano naj-
bardziej oryginalnej laleczki. 
Zwycięzcą konkursu zostanie 
laleczka, która zbierze naj-
więcej głosów – informuje 
Joanna Łopuszańska-Kułak

23 lutego o godz. 16.30 
w Gimnazjum nr 4 na spe-
cjalnej wystawie zostaną 

pokazane wszystkie zapro-
jektowane przez uczniów 
laleczki. Młodzież zaprosi 
też na niecodzienną podróż 
przez kontynenty. – Każ-
dy będzie mógł wybrać la-
leczkę, zaopiekować się nią 
a jednocześnie uratować ży-
cie dziecku z Sierra Leone, 
przekazując na ten cel daro-
wiznę, minimum 10 zł -mówi 
Joanna Łopuszańska-Ku-
łak, koordynator projektu 
w szkole  i dodaje – Zachę-
cam wszystkich, którym nie 
jest obojętny los dzieci do 
wsparcia naszych działań, 
zakupu laleczek przygoto-
wanych przez uczniów oraz 
do udziału w konkursie na 
najbardziej oryginalną la-
leczkę.
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Sobota, 18 lutego, godzi-
na 20.00 – warto zaznaczyć 
sobie tę datę w kalendarzu. 
To wtedy w Krzyżowej nie-
daleko Świdnicy zostanie 
zorganizowany najgorętszy 
bal tegorocznego karnawału. 
Najgorętszy, bo organizato-
rzy – Małgorzata i Sebastian 
Tyczyno oraz Elżbieta Gaw-
kowska, właścicielka firmy 
Bazalt SA – gwarantują nie 
tylko świetną zabawę przy 
dobrej muzyce i suto zasta-
wionych stołach. Będzie też 
można dołożyć swoją cegieł-
kę do rehabilitacji małej świd-

Bal dla Mai Tyczyno

Karnawał w pełni! Na pewno planują Państwo przynajmniej raz w tym ra-
dosnym czasie wybrać się na prawdziwy bal. Dobrą zabawę można po-

łączyć z dobrym uczynkiem. 

niczanki – Mai Tyczyno. Na 
ten cel zostanie przeznaczony 
dochód ze sprzedaży biletów 
– kosztują one 130 złotych 
od osoby – a także z aukcji 
przedmiotów, którą zaplano-
wano w trakcie zabawy. 

Maja ma teraz pięć lat. Jak 
każde dziecko całymi dniami 
bawi się i psoci – jednak aby 
móc to robić, dziewczynka 
i jej rodzice musieli poświęcić 
o wiele więcej wysiłku niż in-
ni. Maja urodziła się bowiem 
z wadą genetyczną: delecją 
długiego ramienia chromo-
somu 2. To wiąże się z wie-
loma chorobami, z którymi 
dziewczynka zmaga się od 
urodzenia, między innymi wa-
dą wzroku i słuchu, niepra-
widłową pracą nerek i żołądka 

czy wodogłowiem. Choroba 
wymaga kosztownej rehabili-
tacji, pochłaniającej miesięcz-
nie kilka tysięcy z domowego 
budżetu państwa Tyczyno. 
Rodzice Mai od lat walczą 
o poprawę zdrowia córecz-
ki. Na jej rzecz zagrały już 
w Świdnicy kabarety Poszu-
kiwani i Czwarta Fala, poma-
gali też artyści z całej Polski, 
przekazując swoje dzieła na 
zorganizowaną w ubiegłym 
roku aukcję. Potrzeby jednak 
wciąż rosną, dlatego w tym 
roku dla Mai przygotowy-
wany jest bal w Krzyżowej. 
Wybrać się na niego może 
każdy z Was, do czego ser-
decznie zachęcamy. To właś-
nie tam warto być 18 lutego 
wieczorem!

Bal dla Mai 
Krzyżowa koło Świdnicy, 18 lutego 2012 roku 
Od godz. 20.00; Cena 130 złotych od osoby; 
Zapewniony transport ze Świdnicy i Wałbrzycha 
Informacja o biletach: malgos.ty@gmail.com

Jedna laleczka 
ratuje jedno dziecko
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Pomysłodawcami i organizatorami 
przedsięwzięcia są Dolnośląskie Sto-
warzyszenie Produktu Regionalnego 
i Lokalnego oraz Fundacja „Dolina By-
strzycy”.  - Festiwal to doskonała forma 
wymiany kulturowej. Nie ma miejsca 
w Europie, w którym nie wytwarza się 
tradycyjnego w smaku piwa - przekonuje 
Jarosław Kurzawa. - W dobie przemy-
słowej produkcji żywności i napojów, 
większość konsumentów nie zdaje so-
bie sprawy z całej kultury warzenia, 
oceny różnorodności smaku, konsump-
cji i zabawy towarzyszącej wspólnemu 
biesiadowaniu oraz wymianie kultury 
warzenia tradycyjnych piw.

W Festiwalu wezmą udział przedstawi-
ciele lokalnych browarów z całej Polski. 
Do ich dyspozycji oddane zostaną sty-
lowe, drewniane, znane świdniczanom 
kramy usytuowane na świdnickim rynku. 
Przez dwa dni będzie można smakować 
piwo, którego nie ma na sklepowych 
półkach. - W ramach tego wydarze-
nia chcielibyśmy także zorganizować 

konferencję, podczas której eksperci 
opowiedzą o tradycjach piwowarskich 
naszego miasta oraz kulturze picia piwa 
- wyjaśnia Violetta Wierzbicka - Kłosie-
wicz, prezes Fundacji Dolina Bystrzy-
cy. - Liczymy na pomoc i uczestnictwo 
lokalnych birofilów, którzy zechcą po-
dzielić się swoimi doświadczeniami z tej 
dziedziny.

Ważnym elementem festiwalu będzie 
merytoryczna ocena piw regionalnych 
oraz przyznanie certyfikatów. - W tym 
celu powołamy specjalne jury eksper-
ckie. Mamy nadzieję, że jednym z juro-
rów będzie Bogdan Spiż, który zajmie 
się warzeniem piwa świdnickiego - mó-
wi Jarosław Kurzawa.

Pierwsza edycja Świdnickiego Festi-
walu Piw Regionalnych została zaplano-
wana  na przełom maja i czerwca tego 
roku. Współorganizatorami przedsię-
wzięcia będą Miasto Świdnica, Muze-
um Dawnego Kupiectwa oraz Świdnicki 
Ośrodek Kultury. 

vivid »

Najlepiej 
powierzyć swoje 
zdrowie specjaliście

Szukając kompleksowej 
pomocy, warto skierować 
swe kroki do specjalistycz-
nego centrum dietetyczne-
go. Takim miejscem jest 
niewątpliwie - będąca lide-
rem w dziedzinie zdrowego 
odżywiania i dietetyki - sieć 
centrów dietetycznych Na-
turhouse, oferująca indywi-
dualne plany żywieniowe, 
regularne, cotygodniowe 
kontrole, wsparcie specja-
listów oraz szeroki wybór 
naturalnych suplementów. 
Od stycznia 2012, taka pla-
cówka otwiera się również 
w Świdnicy  samym Rynku 
przy nr 13. 

Świdnickie piwo powraca
Już wiosną świdniczanie będą mogli spróbować legendarnego piwa Marcegorz. W ubiegłym roku infor-

mowaliśmy o pomyśle Jarosława Kurzawy odbudowania tradycji piwowarskich naszego miasta. Dzisiaj 
wiadomo już, że będzie nie tylko piwo. W planach jest także Świdnicki Festiwal Piw Regionalnych.

Fundację „Dolina Bystrzycy” 
stworzyli miłośnicy tego re-
gionu. Cele statutowe to m. in. 

organizowanie wystaw, konferencji 
i wykładów oraz inicjowanie i wspie-
ranie, w każdym zakresie, lokalnych 
oraz regionalnych wydarzeń kultu-
ralnych i artystycznych; organizo-
wanie, wspieranie i promowanie we 
wszelkich możliwych formach ini-
cjatyw związanych z ochroną dóbr 
kultury i ochroną przyrody Dolne-
go Śląska, a w szczególności regionu 
Doliny Bystrzycy. Wspólnie z Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa w Świd-
nicy Fundacja złożyła wniosek 
do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o dofinansowanie 
projektu „Interaktywna instalacja 
multimedialna Legendarne Piwo 
Świdnickie”.

„Już od stycznia Naturhouse 
odchudza mieszkańców Świdnicy”

TEKST SPONSOROWANY

Problem otyłości staje się jednym z głównych problemów cywilizacyjnych. 
Jemy w pośpiechu, nie zważamy na liczbę kalorii i zestawienie naszych 

posiłków. I nagle przychodzi czas, gdy spoglądamy w lustro, stajemy na wagę 
i... kłopot. Gdy problem się pojawi, staramy się ograniczyć wielkość posiłków, 
stosujemy kolejne diety cud. Ale cudów nie ma, co zatem?

Strategie odchudzania
Podstawą każdego pro-

gramu odchudzającego są 
diety opracowane przez na-
szych specjalistów i dobiera-
ne indywidualnie dla każdego 
klienta. Wybór odpowiedniej 
diety zależy od szeregu czyn-
ników, takich jak: przyczyna 
nadwagi, ilość nagromadzo-
nych kilogramów, płeć i wiek, 
wzrost klienta oraz zawartość 
tkanki tłuszczowej i płynów 
ustrojowych w organizmie. 
Samo przestrzeganie diety jest 
niezwykle istotne, ale dieta po-
winna być dodatkowo wspo-
magana suplementami, które 
przyspieszają przemianę mate-
rii, regulują pracę jelit i redu-
kują efekt łaknienia. Powodują 
także to, że organizm szyb-

ciej pozbywa się szkodliwych 
produktów przemiany materii. 
Niewątpliwą zaletą sieci Na-
turhouse są cotygodniowe 
spotkania z dietetykiem w celu 
kontrolowania reakcji naszego 
organizmu oraz monitorowa-
nia postępów w procesie od-
chudzania. 

Wsparcie 
na kolejnych etapach

Cały proces odchudzania 
monitorowany jest podczas 
regularnych cotygodniowych 
wizyt.  Spotkania z dietety-
kiem służą temu, aby każ-
dy klient mógł podzielić się 
spostrzeżeniami, opowiedzieć 
o swoich odczuciach, zasyg-
nalizować pojawiające się 
problemy i zadać nurtujące 
pytani.  Eksperci Naturhou-

se, przy takim trybie kuracji są w sta-
nie na bieżąco kontrolować utratę masy 
ciała, z tygodnia na tydzień dostosowy-
wać indywidualną dietę, sprawdzać jak 
zmieniają się nawyki żywieniowe oraz 
motywować klienta do dalszej pracy. 
 
Zachęcamy do skorzystania z darmowej 
konsultacji dietetycznej wraz z badania-
mi antropometrycznymi oraz pomiarem 
tkanki tłuszczowej i wody metabolicznej. 
Wystarczy kliknąć poniższy link i wy-
pełnić formularz: 
www.zaproszenie.naturhouse-polska.pl

Samo przestrzeganie diety jest niezwykle istotne, ale dieta 
powinna być dodatkowo wspomagana suplementami, które 
przyspieszają przemianę materii, regulują pracę jelit i redu-
kują efekt łaknienia. Powodują także to, że organizm szyb-
ciej pozbywa się szkodliwych produktów przemiany materii. 
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Od 1 lutego nastąpi ograniczenie liczby kursów 
autobusów na niektórych liniach komunikacji 

miejskiej w Świdnicy.  

Najważniejsze zmiany dotyczą:
Linii nr 7 – w dzień powszedni zawieszone zostaną kursy 

po godz. 16.00 (za wyjątkiem kursów obsługujących stre-
fę przemysłową),

Linii nr: 6, 50 i 52 – ograniczona zostanie częstotliwość 
modułowa w godzinach popołudniowych i wieczornych,

Linii nr 10 i 30 – trasa przejazdu na wybranych kursach 
zostanie skrócona do pl. św. Małgorzaty.

Zmiany w rozkładzie jazdy są przede wszystkim konse-
kwencją stale rosnących cen paliwa. Koszty przewozów są 
coraz większe, a możliwości budżetu ograniczone. Przy-
pomnę, że w rozliczeniach z przewoźnikiem średnia stawka 
wozokilometra w 2008 roku wynosiła 5,26 zł, a w 2011 już 

Dotychczas klienci rozli-
czani byli za energię elek-
tryczną i usługi dystrybucji 
co dwa miesiące. Po zmia-
nie sposobu rozliczeń każ-
dy klient, raz na pół roku, 
będzie otrzymywał fakturę 
z blankietami wpłat o równej 
wartości. Po zmianie sposobu 
rozliczeń klient będzie otrzy-
mywał fakturę wystawioną 
na podstawie odczytu liczni-
ka energii elektrycznej doko-

MPK tnie kursy
Zakres zmian:

Linia Dzień Zakres zmian

6

dzień 
powszedni

zmniejszenie częstotliwości modułowej w godz. 18.00-19.00 z 20 na 30 minut

sobota
ograniczenie częstotliwości modułowej w godz. 16.00-20.00 z 20 na 40 minut, 
natomiast po godz. 20.00 z 30 na 60 minut

niedziela
 ograniczenie częstotliwości modułowej linii 6 po godz. 18.00 z 30 na 60 
minut

7 dzień 
powszedni

zawieszenie kursów po godz. 16.00 (za wyjątkiem kursów obsługujących 
strefę przemysłową)

8 dzień 
powszedni

ograniczenie częstotliwości modułowej w godz. 18.00-19.00 z 30 na 60 minut 

10

dzień 
powszedni

skrócenie wybranych kursów (przede wszystkim po godz. 16.00) – będą one 
zaczynać i kończyć się pl. św. Małgorzaty (ul. Westerplatte i Strzelińska nie 
będą obsługiwane)

sobota
skrócenie kursów – będą one zaczynać i kończyć się na pl. św. Małgorzaty 
(ul. Westerplatte i Strzelińska nie będą obsługiwane)

niedziela
skrócenie kursów – będą one zaczynać i kończyć się pl. św. Małgorzaty 
(ul. Westerplatte i Strzelińska nie będą obsługiwane)

30 dzień 
powszedni

skrócenie wybranych kursów – będą one zaczynać i kończyć się na pl. 
św. Małgorzaty (ul. Of. Oświęcimskich, Ludwika Zamenhofa i Władysława 
Sikorskiego nie będą obsługiwane)

50 i 52

dzień 
powszedni

zawieszenie kursów po godz. 20.00 (wieczorną obsługę TESCO przejmie 
linia 6)

sobota ograniczenie częstotliwości modułowej linii 50 i 52 z 45 na 60 minut

niedziela
ograniczenie częstotliwości modułowej w godz. 9.00-12.00 oraz 16.00-19.00  
z 60 do 90 minut

6,07 zł. By nie podnosić cen 
biletów, co odczuliby wszy-
scy pasażerowie, zdecydo-
waliśmy się na zmniejszenie 
ilości kursów. Zdajemy sobie 

sprawę z niedogodności, ja-
kie wynikają z tego faktu dla 
mieszkańców, dlatego wybra-
liśmy kursy o najmniejszej 
frekwencji – wyjaśnia Ma-

ciej Gleba, dyrektor Departa-
mentu Komunikacji Urzędu 
Miejskiego.

Rozkład jazdy zostanie 
umieszczony na przystan-

kach 31 stycznia, natomiast 
już od 24 stycznia będzie 
dostępny na stronie Miej-
skiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego. 

Inaczej zapłacimy za prąd
Od marca mieszkańcy Świdnicy (i całego regionu wałbrzyskiego) nie będą 

płacić rachunków za energię elektryczną co 2 miesiące. Spółka Tauron 
poinformowała o wprowadzeniu nowych zasad. Energia będzie rozliczana na 
podstawie prognoz fakturami raz w miesiącu.

nywanego raz na pół roku.
Wielkość prognozowa-

nego zużycia energii elek-
trycznej określona będzie 
indywidualnie dla każdego 
klienta na podstawie ilości 
energii, którą zużył w ana-
logicznym okresie roku po-
przedniego.

W skali roku klient rozli-
czany w systemie sześciomie-
sięcznym zapłaci o 21,11 zł 
brutto mniej od klienta rozli-

czanego w systemie dwumie-
sięcznym. W porównaniu do 
rozliczenia w systemie jed-
nomiesięcznym oszczędnoś-
cią są jeszcze większe. Jeżeli 
w wyniku rozliczenia zużycia 
energii w poprzednim okre-
sie powstanie:

niedopłata – zostanie 
ona doliczona do pierwsze-
go blankietu wpłat,

nadpłata – pomniejszy 
blankiety wpłat lub będzie 

mogła zostać zwrócona klien-
towi na jego wniosek.

Ze względu na specyfikę 
rozliczeń pierwsza faktura 
w systemie sześciomiesięcz-
nym będzie różniła się od do-
celowych faktur VAT:

nie będzie zawierać  т
wartości faktycznego 
zużycia za miniony 
okres, a jedynie same 
wartości prognoz na 
następne miesiące,
może zawierać mniej niż  т
sześć blankietów wpłat, 
w zależności od grupy 
rozliczeniowej klienta 
(termin wysyłki faktury).

Więcej na:
www.swidnica24.pl

O G Ł O S Z E N I E
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w okre-
sie  od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. realizowało projekt sy-
stemowy ,,DROGA DO AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uczestnicy projektu:
15 osób opuszczających różne formy opieki i wychowania i/lub młodzież 
pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 
m.in. z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo wychowawczych, za-
kładów poprawczych oraz 35 osób niepełnosprawnych. 

Ostatecznie udział w projekcie zakończyło 50 osób. 

Celem głównym projektu ,,DROGA DO AKTYWNOŚCI” było komplekso-
we wsparcie w zakresie aktywnej integracji i pracy socjalnej 50 klientów 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, poprzez realizo-
wane cele szczegółowe: 

nabycie i/lub podniesienie kwalifikacji zawodowych •	
uczestników/uczestniczek projektu, 
integracja osób wykluczonych społecznie,  •	
rozwój form aktywnej integracji.  •	

W ramach działań projektowych uczestnicy projektu 
bezpłatnie skorzystali z następujących form wsparcia: 

RODZAJ UDZIELONEGO WSPARCIA Liczba osób, które 
otrzymały wsparcie

TRENING USAMODZIELNIAJĄCY 22
TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 15
TRENING: ADOLESCENCI U PROGU ŻYCIA DOROSŁEGO:  
,,BEZPIECZNE DORASTANIE”

10

TRENING: ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH  
W ŻYCIU I W PRACY

10

WSPARCIE RZECZOWE DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘP-
CZYCH I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

5

KURS KOMPUTEROWY 20
PRAWO JAZDY KAT. ,,B” 11
PRAWO JAZDY KAT. ,,B” DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10
KURS PRAWA JAZDY KAT. ,,C” 1
KURS KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM  6
KURS PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO 8 
KURS FLORYSTYKI 5
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2
KURS SPRZEDAWCY Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ 2
KURS MAGAZYNIERA  Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ 2
KURS SPAWANIA GAZOWEGO ACETYLENOWO – TLENOWEGO (G-311) 1
KURS FRYZJERSKI 4
KURS KOMPUTEROWY DLA OSOBY NIEWIDOMEJ 1
INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA 11
ZESPOŁY ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH USPRAWNIAJĄCYCH PSYCHORUCHOWO LUB 
ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH (10 dni)

17

W ramach działań projektowych uczestnikom projektu zapewniony został m.in.: 
zwrot kosztów dojazdu na określoną formę wsparcia, materiały szkoleniowe, ca-
tering podczas zajęć, koszty wyżywienia i noclegów w przypadku wyjazdowej 
formy wsparcia. W projekcie uczestniczyli również opiekunowie osób niepeł-
nosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
Ponadto uczestnicy mieli możliwość udziału w działaniach integracyjnych o cha-
rakterze  środowiskowym, takich jak warsztaty zdobienia pierników i skręcania 
długich balonów czy wyjazd do kina. 

Uczestnikom projektu  ,,DROGA DO AKTYWNOŚCI”  

G R A T U L U J E M Y
zdobycia nowych kompetencji zawodowych,  

podniesienia kwalifikacji i umiejętności społecznych.  

Projekt ,,DROGA DO AKTYWNOŚCI” będzie kontynuowany w 2012 roku. 
Rekrutacja dla nowej grupy uczestników rozpocznie się w I kwartale 2012 r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Biuro projektu: 
,,DROGA DO AKTYWNOŚCI”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica, I piętro pokój nr 26

tel. 074/851-50-27, 074/851-50-19, 074/851-50-32, fax 074/851-50-11

www.pcpr.swidnica.pl, e-mail: biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl

Ogłoszenie prasowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Po raz pierwszy to inter-
nauci mogli wskazać i wybrać 
nazwę dla nowej ulicy, przy 
której stoi galeria. Konkurs 
został ogłoszony 1 stycznia. 
Przez 2 tygodnie nadesłano 
blisko 1,5 tysiąca nazw. In-
wencja ich autorów okazała 
się nie mieć granic. To tyl-
ko część propozycji: Bul-
war Wschodzącego Słońca, 

Do tego dnia nie mu-
si czekać 5 szczęśliwców, 

Galeria przy ulicy…
Miłego Dnia! Ta nazwa zwyciężyła w dwuetapowym konkursie, wyprze-

dzając o kilkanaście głosów Bulwar Bystrzycki. Matką chrzestną uli-
cy Miłego Dnia jest  Małgorzata Kuzko ze Świdnicy, która propozycję takiej 
właśnie nazwy zgłosiła 6 stycznia. W nagrodę otrzyma od Galerii Świdni-
ckiej zestaw kina domowego, a jej nazwisko znajdzie się na specjalnej tabli-
cy na murze galerii.

Browarna, Czesława Nieme-
na, Nowy Świat, Kupiecka, 
Targowa, Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, 
Zemowska, Muppetów, Po-
lonii Świdnica, Nowego Po-
kolenia, Udanych Zakupów, 
Las Vegas, Postępu (na cześć 
inwestora Rank Progress), 
Alternatywy, Galerianek, 
Rozrywki, Bajkowa, Ada-

ma Małysza, Steve`a Jobsa, 
Czerwonego Gryfa, Cyfro-
wej Rewolucji, Violetty Vil-
las, Złamanego Grosza, Ofiar 
Katastrofy Smoleńskiej, Pro-
mocyjna, CTRL+ALT+DEL, 
Za Siedmioma Górami, 
Dłuuugo Oczekiwana, Zło-
ty Grosz, Darwina, Bulwar 
Elmot, Kosmiczna 3d, św. 
Mikołaja, Czerwonego Ba-

rona Świdnickiego, ul. prof. 
Michała Siedleckiego, Seksu 
i Biznesu, Andrzeja Scheera, 
Doroty Świeniewicz, ulica 
Marzeń, Kryzysowa, aleja 
Piastów Śląskich, Weeken-
dowa, Wszystkich Świdni-
czan, Spełnionych Obietnic, 
Misia Uszatka, Wilkołaków, 
Europejska, Filmowa, Sucha-
rowa, Szanownych Klientów, 
Ale Kino, Kupców Świdni-
ckich, Wojciecha Murdzka, 
Młodych Marzycieli.

Komisja składająca się 
z przedstawicieli inwestora, 
władz miasta i lokalnych 
mediów wybrała trzy pro-
pozycje. Do ścisłego finału 
przeszły nazwy: Cudne Ma-
nowce, Bulwar Bystrzycki 

i Miłego Dnia. W głosowa-
niu zakończonym o północy 
22 stycznia. W drugim eta-
pie wzięło udział 1478 osób. 
Na Miłego Dnia oddano 710 

głosów, Na Bulwar Bystrzy-
cki 693, na Cudne Manowce 
79. Zwycięska nazwa zosta-
nie poddana pod obrady Rady 
Miejskiej w Świdnicy.

- Autor zwycięskiej propo-
zycji na nazwę ulicy otrzyma 
nagrodę w postaci kina domo-
wego. Ponadto jego imię i na-
zwisko zostanie umieszczone 
na specjalnej tabliczce na ścia-
nie Galerii Świdnickiej. Auto-
rzy nazw, które w głosowaniu 
internautów zajęły 2 i 3 miej-
sce otrzymają nagrody pocie-
szenia w postaci voucherów 
do kina Cinema3D, karnetów 
do fitnessu oraz zaproszeń na 
kolacje – informuje Halina 
Wyborska, przedstawiciel fir-
my Rank Progress.

Autor zwycięskiej 
propozycji na nazwę 

ulicy otrzyma nagrodę 
w postaci kina 

domowego. Ponadto 
jego imię i nazwisko 

zostanie umieszczone 
na specjalnej tabliczce 

na ścianie Galerii 
Świdnickiej.

Photo Day- bądź pierwszym, który zobaczy Galerię Świdnicką
Konkurs

Portal Swidnica24.pl i Galeria Świdnicka zapraszają do wspólnej zabawy, dzięki której mo-
żesz zobaczyć wnętrza galerii jeszcze przed jej otwarciem! W pierwszej połowie marca 

2012 roku  nastąpi inauguracja – wówczas każdy będzie mógł zobaczyć odwiedzić otwierane 
sklepy, restauracje, kino i fitness.

którzy zostaną zaproszeni 
na wycieczkę do zamknię-
tego jeszcze centrum han-
dlowego. Uczestnicy Photo 
Day jako pierwsi zobaczą 
galerię „od środka” i będą 
mogli popatrzeć na ostatnie 
przygotowania przed wiel-
kim otwarciem. Co więcej 
– dzięki wykonanym pod-
czas Photo Day fotogra-
fiom- wnętrza  będą mogli 
zobaczyć wszyscy czytel-
nicy Swidnica24.pl

Co trzeba zrobić, 
by wziąć udział 
w Photo Day?

W Photo Day weźmie 
udział 5 osób wytypowa-
nych przez nasz portal spo-
śród tych, które wykażą się 
wiedzą dotyczącą Galerii 
Świdnickiej i wezmą udział 
w konkursie. Udzielenie po-
prawnych odpowiedzi na 3 
pytania daje szansę na zna-
lezienie się w gronie szczęś-
liwców.

Jak będzie 
wyglądać Photo Day?

Na 10 dni przed otwarciem 
uczestnicy Photo Day spoty-
kają się przed wejściem do 
Galerii Świdnickiej. Wszy-
scy zostaną zaproszeni do 
środka, gdzie jako pierw-
si będą mogli zobaczyć jej 
wnętrza i będą mogli wyko-
nać nieograniczoną liczbę 
zdjęć. Zdjęcia posłużą jako 
baza do przygotowania foto-
reportażu pokazującego gale-

rię przed jej otwarciem.
Uczestnicy Photo Day bę-

dą mieli 2 dni na obróbkę 
swoich zdjęć, wybranie 10 
najlepszych i skomponowa-
nie z nich mini fotoreportaży. 
Tak przygotowane zdjęcia 
uczestników opublikujemy 
w formie galerii na portalu 
Swidnica24.pl. Autor najlep-
szego fotoreportażu otrzyma 
atrakcyjną nagrodę, która zo-
stanie mu wręczona podczas 
wielkiego otwarcia.
Dokładny terminarz 
konkursu na stronie 
www.swidnica24.pl
 już w piątek 
27 stycznia 2012 roku!
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Photo Day- bądź pierwszym, który zobaczy Galerię Świdnicką

Od gruzów 
do otwarcia
Ósmego lutego 2010 roku na teren dawnych, nieczynnych od lat, Zakładów Elektrotechniki Mo-
toryzacyjnej przy ulicy Westerplatte w Świdnicy wjechał ciężki sprzęt. Rozpoczęła się rozbiórka 
dawnych hal i biurowców pod pierwszą w Świdnicy galerię handlową. Legnicka spółka Rank Pro-
gress przeznaczyła na inwestycję ponad 52 miliony złotych, a budową zajmuje się ERBUD. 

Budowa rozpoczęła 
się 26 października 
2010 roku. Pierwszą 

symboliczną łopatę wbili 
przedstawiciele inwestora, 

wykonawcy i władz samorzą-
dowych. - Świdnica to pręż-
nie rozwijające się miasto, 
które konsekwentnie stawia 
na rozwój. Jestem przeko-
nany, że Galeria Świdnicka 
otworzy nowy etap w życiu 

miasta. Pozwoli nie tylko na 
udane zakupy w markowych 
sklepach bez potrzeby jeż-
dżenia do Wrocławia, ale 
zapewni także znakomitą 

rozrywkę w nowoczesnym 
wielosalowym kinie 3D i wy-
poczynek w centrum fitness 
– podkreślił podczas uroczy-
stego rozpoczęcia budowy 
Dariusz Domszy, wicepre-
zes Grupy Kapitałowej Rank 

Progress SA.
Galeria Świdnicka będzie 

po Galerii Piastów (Legnica), 
Twierdzy Kłodzko (Kłodz-
ko), Galerii Tęcza (Kalisz), 

Pasażu Grodzkim (Jelenia 
Góra) i Galerii Twierdza 
w Zamościu kolejną śród-
miejską galerią należącą do 
legnickiego developera. W 
lutym 2011 roku gotowe by-
ły fundamenty, dzisiaj cały 

08.02.2010r

obiekt jest już niemal go-
towy. Wraz z Galerią Rank 
Progress sfinansował prze-
budowę dróg dojazdowych. 
Przy ulicy Westerplatte po-
wstało nowe rondo, ulica ze 
ścieżką rowerową nad rzeką, 
nowe chodniki i mini par-
king. Zmienił się także układ 
komunikacyjny od strony uli-
cy Równej. 

Galeria w liczbach
Galeria Świdnicka, ulo-

kowana na działce o po-
wierzchni 3,6 ha, to 22,5 
powierzchni całkowitej, po-
nad 20 tys. m2 powierzchni 
użytkowej, z czego 15 i pół 
tysiąca m2 zostanie przezna-
czone pod wynajem. Galeria 
będzie dysponować parkin-
giem na 565 miejsc, który 
wybudowano na dachu.

Co w środku?
Powierzchnie w Galerii 

Świdnica wynajęły znane 
sieciowe marki Media Ex-
pert (1680 m2), Rossmann 
(400 m2), Reserved (730 m2), 
Empik (500 m2), Orsay (200 

m2), centrum fitness Condizo-
ne (880 m2), market Intermar-
che,  a także CCC, Martes 
Sport (sieć sklepów sporto-
wych), Vision Express, apteka 
Sudecka, pralnia chemiczna, 
High Land (sieć sklepów tu-
rystycznych), Apart,  Multita 
(biuro podróży), wszystkie 
sieci telefonii komórkowej, 
Kolporter, Toy Planet (sieć 
sklepów z odzieżą dziecięcą) 
oraz restauracje Cafe Vani-
lia, Broaster Chicken, Efez, 
Siciliano i 3naj.

Razem z galerią ruszy ki-
no z czterema salami na 970 
miejsc. Będzie to Cinema3D 
– sieć, która powstała spe-
cjalnie dla inwestycji firmy 
Rank Progress. Na Dolnym 
Śląsku podobne działa od 
roku przy Galerii Twierdza 
w Kłodzku.

Kto do pracy?
Trwa gorączka rekrutacyj-

na. Tylko spółka Cytra, która 
ulokuje w Galerii sklep In-
termarche, zamieściła swoje 
oferty w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy. Podania można 

04.01.2011

22.12.2011

04.02.2011

tez składać w sklepie przy 
ulicy Marii Skłodowskiej-
Curie. Potrzebnych jest 60 
osób.

Pozostałe firmy albo ko-
rzystają z portalu pracuj.pl, 
albo z własnych stron. I tak 
na pracuj.pl są propozycje 
z Media Expert, Apart, Si-
ciliano oraz Orsay. Poprzez 
własny portal pracowników 
szuka koncern LPP (Mo-
hito, Martes), a także cen-
trum fitness Condizione. W 
tym ostatnim na zatrudnienie 
mogą liczyć menager klubu, 
specjalista ds. sprzedaży, kie-
rownik recepcji, pracownik 
recepcji, instruktorzy spor-
tów siłowych i fitness oraz 
opiekunka do dzieci.  

Galeria Świdnicka zostanie 
otwarta w pierwszej połowie 
2012 roku. Zapowiada się 
huczna uroczystość z wielo-
ma atrakcjami. A jakie będą, 
zależy również od Czytel-
ników Swidnica24.pl. Na 
naszej stronie do 29 stycz-
nia można oddać swój głos 
w sondzie.
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Festiwal Reżyserii Fil-
mowej wystartuje 2 czerw-
ca i potrwa 5 dni. Miłośnicy 
dziesiątej muzy podczas ca-
łego festiwalu zobaczą 50 
filmów. – Do konkursu głów-

Celem wystawy jest roz-
budzanie i rozwijanie wraż-
liwości na fotografię jako 
dziedzinę sztuki, a także roz-
budzanie i rozwijanie aktyw-
ności twórczej przez młodzież 
szkolną. - Każdy uczestnik 
może złożyć nie więcej niż 3 
prace. Wystawa jest bezpłat-
na i skierowana do młodzieży 
szkolnej gimnazjalnej i po-
nadgimnazjalnej w powiecie 
świdnickim – informuje Irena 
Dębosz, organizatorka kon-
kursu fotograficznego.

Swidnica24.pl objęła kon-
kurs patronatem medialnym.

Regulamin dostępny na 
www.swidnica24.pl lub bez-
pośrednio u organizatora 
konkursu GALERIA44 Ire-
na Dębosz tel.: 508168793, 
e-mail: wystawa@galeria44.
eu, www.facebook.com/pa-
ges/Galeria44

Na 29 stycznia na godzi-
nę 20:00 zaplanowano wy-
stęp Neo-Nówki, jednego 
z najlepszych kabaretów 
w Polsce. Kabaret wystąpi 
w najnowszym programie, 
bilety w cenie 50 złotych do 
nabycia w kasie Świdnickie-
go Ośrodka Kultury. 

Neo-Nówkę tworzą Mi-
chał Gawliński, Roman Żu-

Kazimierz Kutz 
i Janusz Gajos z dzikiem
Janusz Gajos, Kazimierz Kutz, Anna Dereszowska, Piotr Gąsowski to tylko 

niektóre gwiazdy, jakie pojawią się na jubileuszowym, piątym Festiwalu 
Reżyserii Filmowej. Nagrodę kryształowego dzika za całokształt twórczości 
odbierze Kazimierz Kutz, a za twórczą współpracę z reżyserem uhonorowany 
zostanie Janusz Gajos, który został twarzą V Festiwalu Reżyserii Filmowej. 

16 bajek. – Chcemy eduko-
wać już od najmłodszych 
lat. Właśnie dla przedszko-
laków i uczniów szkół pod-
stawowych przygotowaliśmy 
kilkanaście interesujących ba-
jek. Oprócz samych seansów 
dzieci będą mogły spotkać się 
z Joanną Jabłczyńską, aktorką, 
która swojego głosu użyczyła 
kilku postaciom z filmów ani-
mowanych czy z Dorotą Ke-
dzierzawską, reżyserką takich 
filmów „Jutro będzie lepiej”, 
„Pora umierać”.

Kolejną atrakcją będą 
warsztaty reżyserskie, któ-
re zaplanowano we wrześ-
niu. – Udział w nich będzie 
mógł wziąć każdy chętny. 
Nie ma żadnych ograniczeń 
wiekowych, a co najważniej-
sze będą bezpłatne – infor-

muje Stanisław Dzierniejko, 
producent Festiwalu Reżyse-
rii Filmowej. 

Pierwszym gościem, któ-
ry spotka się z miłośnikami 
X muzy będzie Filip Bajon, 
reżyser m.in. takich obrazów, 
jak „Przedwiośnie” czy „Ślu-
by panieńskie”. Uczestnicy 
podczas zajęć poznają tajni-
ki sztuki reżyserskiej, pracy 
z aktorem i scenariuszem. 
Efektem pracy będą krót-
kie, trzyminutowe etiudy. 
– Wszystkie filmy, które po-
wstaną w ramach warsztatów 
reżyserskich, wezmą udział 
w kolejnym, szóstym Festi-
walu Reżyserii Filmowej. 
Na laureatów czekać będą 
atrakcyjne nagrody rzeczowe 
i pieniężne – mówi Dzierniej-
ko i dodaje – W tej chwili 
pracujemy nad szczegóła-
mi, nie chcę zdradzać jacy 
reżyserzy przekażą świdni-
czanom swoją wiedzę. 

Kto zdobędzie najważ-
niejszą nagrodę V Festiwalu 
Reżyserii Filmowej, prze-
konamy się już 6 czerwca. 
Jednak zanim to nastąpi, na 
początku marca w Świdni-
cy pojawi się Janusz Gajos, 
wtedy też poznamy więcej 
szczegółów dotyczących fe-
stiwalu.

Galę otwarcia 
zaplanowano w teatrze 

miejskim, natomiast 
finał festiwalu 

i pozostałe projekcje 
będą miały miejsce 
w kinie Cinema 3D 

w Galerii Świdnickiej.

nego zgłoszono sześć produk-
cji. „Sala samobójców” Jana 
Komasy, „Wymyk” Grega 
Zglinskiego, „Czarny czwar-
tek. Janek Wiśniewski padł” 
Antoniego Krauze, „Młyn 

i krzyż” Lecha Majewskie-
go, „80 milionów” Waldema-
ra Krzystka i „Daas” Adriana 
Panka  powalczą w tym roku 
o złotego dzika – informuje 
Stanisław Dzierniejko, dy-

rektor V Festiwalu Reżyserii 
Filmowej. Projekcje filmów 
konkursowych rozpoczniemy 
już pierwszego dnia. Na gali 
otwarcia, którą poprowadzą 
wspólnie Anna Dereszowska 
i Piotr Gąsowski, zobaczymy 
„80 milionów” w reżyserii 
Waldemara Krzystka – doda-
je Dzierniejko. Galę otwar-
cia zaplanowano w teatrze 
miejskim, natomiast finał fe-
stiwalu i pozostałe projekcje 
będą miały miejsce w kinie 
Cinema 3D w Galerii Świd-
nickiej.

Nowością będzie alejka 
krzeseł reżyserskich, która 
znajdować się będzie obok 
głównego wejścia do teatru. 
– Oprócz Kazimierza Kut-
za, pierwszego dnia festiwa-
lu odsłonią je żona Janusza 
Morgensterna, siostra Sta-
nisława Lenartowicza, Syl-
wester Chęciński i Krzysztof 
Zanussi. Teraz, obok krysz-
tałowego dzika, który wrę-
czany jest za całokształt 
twórczości reżyserzy będą 
mieć swoje krzesła – mówi 
Stanisław Dzierniejko.

Organizatorzy w tym ro-
ku przygotowali specjalną 
niespodziankę dla najmłod-
szych. W trakcie całego festi-
walu zostanie wyświetlonych 

Neo-Nówka rozśmieszy

18 nominacji do Oscara, 4 Złote Globy, 3 okładki 
w gazetce TESKO, występu takiej gwiazdy 

nie możesz przegapić. 

rek, Radek Bielecki. Kabaret 
został założony w roku 2000 
a w swoich występach poru-
sza kwestie społeczno – po-
lityczne.

Konkurs fotograficzny: 
Młody człowiek w dzisiejszym świecie

Do 8 lutego można przesyłać zdjęcia na konkurs fotograficzny „Młody czło-
wiek w dzisiejszym świecie – kontrasty w obiektywie”. Organizatorem 

konkursu jest Galeria 44, która wystawą pokonkursową rozpocznie działal-
ność w dawnej Galerii Fotografii. 

Jan Nowicki laureat Kryształowego Dzika z małżonką Małgorzatą Potocką. Nowicki nagrodę odebrał podczas 3 edycji Festiwalu.
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- Nie mam już siły – roz-
kłada ręce Stanisław Uss. 
- Chcę tylko, by ta sprawa 
się wyjaśniła, a winni po-
nieśli karę. Na szybki wy-
rok jednak się nie zanosi. 

O 52-latku wśród zawod-
ników i młodzieży odwie-
dzającej OSiR od dawna 
krążyły podejrzenia. - „Uwa-
żaj na Shreka”, takie sformu-
łowanie padło z ust jednej 
z kilkudziesięciu przesłu-
chanych w tej sprawie osób 
– mówi prokurator Marek 
Rusin. Podejrzenia okazały 
się słuszne. W październiku 
2011 roku matka 11-letniego 
chłopca usłyszała przypad-
kiem dziwną rozmowę syna 
przez telefon komórkowy. Po 
pierwsze, była zaskoczona, 
że syn ma komórkę, po dru-
gie, niepokój wzbudził temat 
rozmowy. Przepytała syna 
i ten wreszcie z płaczem opo-
wiedział, że od sierpnia jest 
wykorzystywany przez pra-
cującego w OSiRze mężczy-
znę. Mirosław O. wypatrzył 
chłopców na letnim basenie. 
Powoli zdobywał ich zaufa-
nie, dawał drobne prezenty, 
później zwabił do kantorka 
w hali sportowej, zamknął 
chłopców na klucz i zgwał-
cił. Straszył, że jeśli opowie-
dzą o tym, co się wydarzyło, 
rodzicom, rozpowie wśród 
kolegów o całej sprawie. Że-
by ich skłonić do kolejnych 
spotkań, zapraszał na prze-
jażdżki motorem, kupował 
gry, komórki i słodycze. Mat-

Kiedy doczeka się 
sprawiedliwości?

Stanisław Uss i jego 11-letni syn wciąż czekają na wyrok sądu po tragicz-
nej śmierci dwóch najbliższych im kobiet. Matka i babcia chłopca zgi-

nęły  29 września 2010 roku. Zostały przygniecione przez samochód, gdy 
szły chodnikiem przy drodze krajowej nr 35 w Marcinowicach. Szóstą już 
rozprawę odwołano z powodu choroby sędziego.

Prokuratura o nieumyśl-
ne spowodowanie śmierci 
oskarżyła 32-letniego kie-
rowcę z Ostroszowic, który 
feralnego dnia ciężarówką 
uderzył w samochód tere-

nowy, a ten z kolei  wpadł 
na Renatę Uss i jej matkę, 
wracające z przystanku au-
tobusowego. Sąd powołał 
dodatkowego biegłego, bo 
kierowca TIR-a przeko-
nywał, że kierująca suzu-

ki nagle wjechała z drogi 
podporządkowanej, nie da-
jąc mu szans na manewr. 
Faktem jednak jest, że je-
chał z nadmierną prędkoś-
cią, a pożyczona ciężarówka 
nie miała ważnych badań 
technicznych i tachogra-
fu. Piotr K. sam wsiadł za 
kierownicę bez uprawnień 
do kierowania takim samo-
chodem.

Sąd nie wyznaczył termi-
nu kolejnej rozprawy.

2011 bezpieczniejszy 
na drogach?

Statystycznie tak. W minionym roku w wypadkach na 
drogach powiatu świdnickiego zginęło 12 osób, rannych 
zostało 193. W najtragiczniejszym, 2009, śmierć poniosło 
21 osób, rannych było  214. Policja w 2011 zatrzyma-
ła znacznie więcej niż w ubiegłych latach nietrzeźwych 
kierowców – aż 778.

Mniej przestępstw
Statystyka za 2011 rok, którą chwali się świdnicka po-
licja, napawa optymizmem. Odnotowano  
o 84 przestępstwa mniej niż w 2010, zwiększyła się 
także wykrywalność. Policjanci zatrzymali na gorącym 
uczynku 28 osób więcej (w sumie 1602), wykryli  
o 32 przestępstwa narkotykowe więcej niż przed ro-
kiem (w sumie 154). Stwierdzono także 97 przestępstw 
korupcyjnych (w 2010 - 42).

„Shrek” 
oskarżony
Świdnicka Prokuratura Rejonowa 20 stycznia 

2012 roku skierowała do Sądu Okręgowego akt 
oskarżenia przeciwko Mirosławowi O. ze Strze-
gomia. Pracujący jako pomocnik w hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oraz na basenie mężczyzna mo-
lestował i gwałcił 3 chłopców. Dwaj mieli po 11 
lat, trzeci 14.

ki obu chłopców złożyły do-
niesienie do prokuratury.

Podczas śledztwa natrafio-
no na jeszcze jedną ofiarę. 
Od 2009 do 2011 roku pedo-
fil wielokrotnie wykorzystał 
i zgwałcił chłopca ze Strze-
gomia, który w chwili rozpo-
częcia molestowania miał 14 
lat. Ofiara Mirosława O. była 
zastraszona i nigdy nikomu 
się nie zwierzyła z dramatu, 
jaki przeżywa.

- Mężczyzna ma posta-
wione 2 zarzuty – wyjaśnia 
prokurator Rusin. – Je-
den dotyczy molestowania 
i zgwałcenia dwóch jedena-
stolatków, drugi molestowa-
nia i wielokrotnego gwałtu 
na 14-latku.

Za te czyny grozi kara do 
15 lat pozbawienia wolno-
ści. Mirosław O. na proces 
czeka w areszcie.

Agnieszka Szymkiewicz »

Młoda kobieta wraz 
z kolegą pojechała do 

Wskoczyła do fosy i zniknęła

Rodzina i policja poszukują 27-latki ze Świdnicy, która  około 3.00 nad ranem 21 stycznia wskoczy-
ła w ubraniu do fosy we Wrocławiu i przepadła. Do zdarzenia doszło między ulicami Piotra Skargi 

i Kołłątaja. Zbiornik przeszukano za pomocą sonarów. Bez skutku.

Wrocławia na imprezę. W 
nocy oboje poszli na spa-

cer. 27-latka nagle wsko-
czyła do wody i zniknęła. 

Przerażony kolega uciekł 
i dopiero po kilkunastu 
minutach powiadomił 
o zdarzeniu  policję. Męż-
czyzna był pod wpływem 
alkoholu.

- Ponieważ jest to miesz-
kanka Świdnicy, oficjalne 
zawiadomienie o zaginię-
ciu przyjęliśmy w naszej 
komendzie – wyjaśnia Ro-
bert Topolski. 

Rodzina jednak na ra-
zie nie wyraziła zgody 
na publikację wizerunku 
i danych zaginionej. – Jest 
nadzieja, że kobieta o wy-
dostała się z fosy i poje-
chała do dalszej rodziny 
– dodaje Topolski. 

Od soboty telefon ko-
mórkowy młodej kobie-
ty milczy.
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Mądre odchudzanie to 
klucz do sukcesu: osiągnię-
cia prawidłowej wagi i dobre-
go samopoczucia. Proces ten 
musi być jednak prowadzony 
racjonalnie. Oprócz redukcji 
ilości kalorii trzeba dostar-
czyć organizmowi wszyst-
kich niezbędnych składników 
odżywczych, witamin, soli 
mineralnych, a posiłki mu-
szą być pełnowartościowe, 
by organizm mógł prawidło-
wo funkcjonować. Ważnym 
czynnikiem jest, obok tego co 
jemy, również to, jak często 
jemy. Ustalenie odpowied-
nich godzin posiłków przez 
dietetyka zapobiega nadmier-
nemu odkładaniu się zapaso-
wej tkanki tłuszczowej.

Najbardziej optymalna jest 

Podstawowym skład-
nikiem tej zupy jest wło-
ska kapusta, chleb i fasola. 
Czyli to, co króluje w co-
dziennym jadłospisie To-
skańczyka. Niestety, nie 
miałam ziaren kopru ani 
suszonych kwiatów ore-
gano, ale resztę składni-

Skuteczne odchudzanie
Utrzymanie zgrabnej sylwetki, a przy tym 

dobrego zdrowia według większości lu-
dzi graniczy z cudem. Nadwaga lub otyłość 
jest często spotykanym problemem nie tylko 
wśród nastolatków, ale tak naprawdę dotyczy 
wszystkich pokoleń. 

dieta odpowiednio zbilanso-
wana, dopasowana do wieku, 
płci i potrzeb pacjenta, a po-
siłki są proste w przygotowa-
niu, co wpływa korzystnie 
na pracę układu pokarmo-
wego, pracę serca czy wą-
troby, a także poprawia stan 
skóry, włosów i paznokci, 
pozwala złagodzić już ist-
niejące problemy z ciśnie-
niem, poziomem cukru we 
krwi czy zbyt wysokim po-
ziomem cholesterolu.                                                                               

Pierwsza konsultacja w na-
szym gabinecie to rozmowa, 
podczas której przeprowa-
dzany jest wywiad zdrowot-
ny i żywieniowy. Dietetyk 
stara się jak najlepiej zorien-
tować jak dotychczas odży-
wiał się pacjent oraz poznać 

jego preferencje 
żywieniowe 
aby indywi-
dualnie uło-
żyć  p l an 
żywienio-
wy.  

W NASZYM 
GABINECIE

dowiesz się jak  т
przygotowywać 
potrawy, aby były 
zdrowe

sprawdzisz skład  т
swojego ciała, 
m.in. poziom tkanki 
tłuszczowej oraz wody 
w organizmie

dowiesz się jakie  т
produkty żywieniowe 
wybierać 

poznasz swój wiek  т
metaboliczny

otrzymasz plan  т
żywieniowy 
dostosowany  
 do Twoich potrzeb 

Zapraszamy do naszego 
gabinetu w Świdnicy przy 
ul. Łukasińskiego 1 (wej-
ście przez solarium).

Zadzwoń i umów się na 
spotkanie z dietetykiem, 
rejestracja telefoniczna: 
690-886-127. 

Więcej informacji na: www.SkutecznyDietetyk.pl

Czary Penelopy Zupa toskańska

Przepis na tę zupę odtworzyłam czytając książkę Marleny de Blasi pt. „La-
winia i jej córki” . Poddając się opisywanym  w niej klimatom i smakom, 

nawet nie wiem kiedy, z książką w ręce, znalazłam się w kuchni. Autorka 
książki tak sugestywnie opisywała gotowanie zupy, że od razu chciałam wy-
próbować przepis. Było to o tyle trudne, że nigdzie nie było podanych dokład-
nych proporcji komponentów. Jednak byłam pewna, że sobie poradzę. 

ków znalazłam. Gotując tę 
zupę ważne jest nie tylko 
to, z czego się ją robi, ale 
kiedy (i w jakiej formie) 
dodaje się poszczególne 
składniki. Zatem jeśli lu-
bicie włoskie klimaty i po-
siadacie potrzebne składniki 
- to do dzieła. Mnie i mojej 
rodzinie zupa bardzo sma-
kowała.

Wskazówka bardzo istot-
na, pochodząca z kart książ-
ki: „Nastawiałam w rondlu 
oliwę. Więcej niż tyle, że-
by przykryć dno, zawsze 
trochę więcej, niż zakła-
dasz, że będziesz potrze-
bować. Zawsze na średnim 
ogniu. Tak się gotuje na 
oliwie po toskańsku.” 
Rozgrzewamy więc naj-
pierw oliwę. Na rozgrzaną 
oliwę dajemy rozgniecione 
ziarna kopru, oregano, pa-
pryczkę chili oraz zgnie-
ciony czosnek. Posypujemy 
to rozkruszonymi ziarnka-
mi soli morskiej. Chwilkę 
dusimy na małym ogniu. 
Kiedy aromaty zaczną wy-
pełniać kuchnię, dodajemy 

poszatkowaną kapustę. Do-
kładnie mieszamy i zosta-
wiamy  pod przykryciem, 
by kapusta zmiękła. Po 
chwili dodajemy czerstwy 
chleb, całość zalewamy 
około dwoma litrami wody 
i jeszcze jedną porcją oliwy. 
Przykrywamy i dusimy do 
miękkości kapusty i chleba. 
Wtedy dodajemy białą fa-
solę. Pozostaje zmiksować 
lub przetrzeć zupę przez si-
to. Ewentualnie doprawić 
solą morską. Nalewamy 
do miseczki. Duże znacz-
nie dla końcowego efektu 
wizualnego i smakowego 
ma dodana na końcu oliwa 
i grzanka lub, jak w moim 
przypadku, świeżo upieczo-
ny chleb toskański - pag-
notta. Chleb lub grzankę 
należy maczać w zupie 
i w ten sposób zajadać.   

Smacznego!
Penelopa   »

Rybarkiewicz – Szmajduch 

Więcej przepisów Penelopy  »

na www.swidnica24.pl

Potrzebujemy:
dużo oliwy z oliwek т

ziarna kopru  т

1 mała suszona  т
papryczka chili 

suszone kwiaty oregano   т
(dałam 2 płaskie łyżki 
suszonego oregano)

kilka ząbków czosnku т

sól morska т

cienko pokrojona  т
kapusta włoska  
(dałam 4 duże garście)

czerstwy chleb - dałam  т
kilka kromek

około 2 litry wody т

puszka białej fasolki т

TEKST SPONSOROWANY
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OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 
1071 ze zmianami).

                                           
ZAWIADAMIAM

że Starosta Świdnicki decyzją Nr 1477/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku udzielił Gminie Miasto Świdnica zezwolenia na realizację in-
westycji drogowej obejmującej „Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka – Westerplatte w Świdnicy – budowa dróg oraz infrastruk-
tury podziemnej” w zakresie : budowy dróg gminnych, budowy kanalizacji deszczowej (odwodnienie dróg) oraz budowy oświetlenia 
drogowego w liniach rozgraniczających inwestycję.

Inwestycja drogowa obejmuje następujące nieruchomości – działki (lub ich części powstałe w wyniku podziału) oznaczone we-
dług katastru nieruchomości:

1. działki nr 6/2 AM-4 , 6/4 AM-4, 6/5 AM-4, 6/6 AM-4, 6/7 AM-4, 6/8 AM-4, 6/9 AM-4, 6/10 AM-4, 6/20 AM-4, 6/25 AM-4, 7/1 AM-4, 7/2 
AM-4, 12/2 AM-4, 12/22 AM-4, 16 AM-4, 2/1 AM-5, 3 AM-5, 5 AM-5, 4/1 AM-5, 4/2 AM-5, 4/3 AM-5, 1 AM-6, 2 AM-6, 6 AM-6, 8 AM-6, 122 AM-
6, 123/8 AM-6, 4 AM-11, 6 AM-11, 7 AM-11 obręb 0006-Kraszowice

2. działka nr 101/6 AM-1 obręb 0008-Jagodnik.
Wobec powyższego informuję, że strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 (pokój nr 118). 
Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych: 

Starostwa Powiatowego w Świdnicy – www.bip.powiat.swidnica.pl. ,Urzędu Miejskiego w Świdnicy i Urzędu Gminy w Świdnicy.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 

zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta Świdnicki
Zygmunt Worsa

STAROSTA ŚWIDNICKI
58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7

tel. 074 85 00 400, fax. 074 853 09 27
e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl

www.swidnica.pl

Sobota, godzina 11.00 bę-
dzie już stałą godziną spot-
kań świdniczan, którzy mają 
ochotę pospacerować z kijka-
mi w większym gronie. Jak 
zapewnia Świdnicki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, jeśli nadal 
będzie tak duże zainteresowa-
nie, w Świdnicy zostaną zor-
ganizowane zawody. Jednak 
najważniejsza jest przyjem-
ność i zdrowie. Ten rodzaj 
sportu może uprawiać każdy, 
bez względu na wiek.

Niektórym może się wy-
dawać, że jest to sport nowy, 

Stu trzydziestu dwóch zawodni-
ków stanęło na starcie Biegu No-
worocznego. Trasa wiodła tak jak 
w latach poprzednich alejkami Parku 
Centralnego. Najmłodszym zawod-
nikiem był Fabian Skonieczny, który 
miał czternaście miesięcy. Najstar-
szym biegaczem był Czesław Mar-
czak, który urodził się w 1929 r. 

W biegu głównym wystartowało 
50 zawodników. Pierwszy na mecie 
był Arkadiusz Ankiel, wyprzedza-
jąc Piotra Holly (obaj z Wałbrzycha) 
i Dawida Guta (Świdnica).

Skuteczne odchudzanie
Biegiem w  nowy rok

Więcej chętnych 
do marszu z kijkami

Przybywa świdniczan, którzy chcą wspólnie uprawiać nordic walking. Na 
drugim spotkaniu na skateparku przy ulicy Polna Droga pojawiło się dwa 

razy więcej osób niż przed tygodniem. Kilka z nich to debiutanci, chętnie wsłu-
chujący się w rady bardziej doświadczonych. Bez względu na stopień wtajem-
niczenia, wszyscy z przyjemnością przeszli jedno, dwa, a nawet trzy okrążenia 
wokół zalewu Witoszówka. Jedno kółko ma dokładnie 2200 metrów. 

jednak jego początki datuje 
się na lata dwudzieste XX 
wieku – podaje portal nordic- 
walking.com.pl. Wtedy była 
to forma treningu dla narcia-
rzy biegowych. Obecnie tre-
nować może każdy, a sam 
nordic walking ma trzy po-
ziomy aktywności- zdrowot-
ny, fitness, sportowy.

Podczas nordic wal-
king osoba uprawiająca ten 
rodzaj aktywności angażuje 
do wysiłku większość mięś-
ni ciała. Pracują one zu-
pełnie inaczej niż podczas 

zwykłego marszu. Są bar-
dziej wzmocnione, zwłasz-
cza ramiona, które stają się 
mocniejsze i bardziej wy-
trzymałe. Po intensywnych 
ćwiczeniach podczas takich 
spacerów, jesteśmy w stanie 
z większą łatwością wchodzić 
na wzgórza a co najważniej-
sze nordic walking pozwala 
spalać nieco więcej kalorii 
niż podczas chodzenia. Jak 
się więc okazuje, można go 
uznać za dobrą formę odchu-
dzania- zrzucenia zbędnych 
kilogramów.

Kije do nordic walking ma-
ją bardzo wiele zalet, mię-
dzy innymi odciążają stawy, 
które zwłaszcza u osób star-
szych mogą być nadwyrężone 
i schorowane. Najważniejsze, 

o czym trzeba pamiętać, to nie 
mylić kijków do nordic wal-
king z kijami trekkingowymi. 
Czasami dochodzi do takich 
pomyłek, gdyż sprzedawcy 
często nie informują klienta 

o dosyć zasadniczych różni-
cach między wyposażeniem 
trekkingowym a marszowym.
Oprócz kijków istnieją różne 
ciekawe i czasami potrzebne 
podczas marszu dodatki.

S p or t  «

Na odbywających się  w Świdnicy finałach Mi-
strzostw Dolnego Śląska, juniorki MKS Świdnica 
zdobyły wicemistrzostwo województwa. O układzie 
miejsc decydował ostatni mecz, w którym nasze za-
wodniczki spotkały się z odwiecznymi rywalkami 
Gwardią Wrocław. Juniorki MKS-u Świdnica do tego 
spotkania przystępowały w roli faworytek. Jednak w 
meczu musiały uznać wyższość wrocławianek. 
MKS Świdnica - Gwardia Wrocław 1:3

Awans do ćwierćfinału Mistrzost Polski zdoby-
ły zawodniczki Gwardi Wrocław. MKS Świdnica i 
Olimpia Jawor zagrają w 1/8 finału.

MKS z wicemietrzostwem
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