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Byli chorzy, są zdrowi
- Groził mi przeszczep 

serca, byłem wrak. A po kil-
ku wizytach jestem zdrowy 
– pan Eugeniusz Kurzycki z 
Wrocławia nie kryje radości. I 
twierdzi, że swoje zdrowie za-
wdzięcza tyko wałbrzyskiemu 
uzdrowicielowi.

- Na serce chorowałem 
już od lat. Dusznica bolesna, 
choroba wieńcowa, nadci-
śnienie.  Ale jakoś z tym ży-
łem. Jednak dwa lata temu, po 
grypie, przyplątały się powi-
kłania. Przestała mi się domy-
kać zastawka w sercu i lekarze 

coraz częściej zaczęli mówić 
o przeszczepi e serca. Z dru-
giej strony dodając, że mój 
stan ogólny jest taki, że szanse 
mam niewielkie.  Szanse na 
przeszczep były minimalne, 
a samego przeszczepu też ba-
łem się jak ognia – mówi pan 
Eugeniusz. I z tego strachu 
pozwolił córce przyprowadzić 
się do uzdrowiciela.

- Bo jej syn, a mój wnuk 
Szymuś miał alergię na sierść 
i pyłki. Stale kaszlał, a już jak 
na chwilę miał kontakt ze 
zwierzęciem, to się dusił. A 

po wizytach u pana Darka 
mu przeszło. I jak przedtem 
stale chorował i nie chodził 
do przedszkola, t teraz jest 
okaz zdrowia! To córka mówi, 
pomógł  Szymkowi, pomoże 
tato i tobie – wspomina pan 
Eugeniusz.

Uzdrowiciel nie chciał ni-
czego obiecywać, domagał się, 
aby pan Eugeniusz pozosta-
wał pod stałą kontrolą lekarzy. 
Ale po trzech wizytach pan 
Eugeniusz sam zaczął czuć 
poprawę. – Unormowało mi 
się ciśnienie i przestałem czuć 

takie dziwne niepokoje w ser-
cu. A potem było coraz lepiej. 
No i gdy po sześciu wizytach 
dokładnie mnie zbadano, mój 
kardiolog kiwał głową ze zdu-
mieniem: panie Gienku, jak 
pan to zrobił? Jest pan w ta-
kim samym stanie, jak przed 
tą grypą. A może i w lepszym.

Od tego czasu Eugeniusz 
Kurzycki był u uzdrowiciela 
jeszcze kilka razy. I aby za-
demonstrować swoją formę, 
wbiega na drugie piętro po  
schodach. – A rok temu na 
każdym półpiętrze musiał-

bym  dwie minuty odsapnąć – 
mówi. I dodaje, że wyniki po-
twierdzają dużą poprawę. A 
do tego ma też lepsze wyniki 
moczu i prostaty. – Po prostu 
byłem chory, a jestem zdrowy. 
I dwadzieścia lat młodszy – 
mówi. 

- Byłam chora a jestem 
zdrowa – mówi też pani Ju-
styna  z Wałbrzycha. Nazwi-
ska nie chce podać, bo jest 
siostrą lekarza i boi się, że 
koledzy będą się śmiać z bra-
ta, że ona chodzi do uzdro-
wiciela. Ale prawda jest taka, 

że lekarze chcieli jej tarczycę 
operować, a pod dotykiem 
energoterapeuty wole znik-
nęło niema całkowicie. – No 
i miałam też mocne bóle 
migrenowe. A od czasu gdy 
chodzę do pana Darka głowa 
bolała mnie tylko raz! – cie-
szy się pani Justyna. I doda-
je, że brat-lekarz postanowił 
zawieźć do uzdrowiciela ich 
ojca. Żeby i jemu pomógł z 
prostatą. – Bo długo oglądał 
moje wyniki, porównywał i 
w końcu tylko powiedział: to 
jest niesamowite!  

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, w pawilonie przy ul. Mazowieckiej 3. Rejestracja tylko telefoniczna, 
nr 881 488 989
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Trwają prace przy budowie 
centrum rekreacji przy ul. Ułań-
skiej w Świdnicy. Dobrych wiado-
mości jest więcej. Zgodnie z de-
klaracją wykonawcy – Dabro Bau 
– zakończenie prac planowane na 
15 września 2014 r. może nastąpić 
nawet półtora miesiąca wcześniej. 
W dodatku wybrana w przetar-
gu firma zrealizuje projekt taniej 
niż zakładano. Według wyliczeń 
realizacja przedsięwzięcia miała 
kosztować 3,5 mln zł, z czego 2,99 
mln zł miało pochodzić z dofinan-
sowania ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Ostatecznie projekt będzie 
kosztował blisko 2,3 mln zł, z cze-
go aż 1,94 mln zł miasto otrzyma 
dzięki unijnemu  wsparciu. 

Realizowane obecnie prace 
polegają na robotach rozbiórko-
wych  dotychczasowej nawierzchni 
(asfalt/beton), rozpoczęto również 
wykonanie ściany żelbetowej izolu-
jącej strefę seniora od parkingu.

Finalnie w ramach inwestycji 
wybudowane zostaną: dwa boiska 

sportowe do gry w piłkę nożną 
oraz koszykówkę i siatkówkę z 
nawierzchni poliuretanowej, plac 
zabaw dla dzieci, strefa rekreacyjna 
seniora ze skarpą, na której rów-
nież zorganizowana zostanie strefa 
rekreacyjna, elementy małej archi-
tektury oraz  zewnętrzne urządze-
nia do ćwiczeń fizycznych. 

Boiska zostaną ogrodzone, a 
na miejscu do gry w piłkę nożną 
zostaną zamontowane 6-metrowe 
piłkochwyty. Wybudowane zostaną 
chodniki a tereny zielone zyskają 
nową aranżację. Powstanie również 
parking dla 35 samochodów oso-
bowych. Obiekty będą przyjazne 
dla osób niepełnosprawnych.

– Dzięki kolejnemu projektowi 
z unijnym wsparciem świdniczanie 
zyskają atrakcyjne miejsce do re-
kreacji dla mieszkańców w różnym 
wieku – mówi Wojciech Murdzek, 
prezydent Świdnicy.

Źródło: Urząd Miasta w Świd-
nicy

RYC. URZĄD MIASTA W 
ŚWIDNICY

Dabro-Bau się uwinie
Centrum rekreacji przy ul Ułańskiej w Świdnicy zostanie wybudowane o półtora 
miesiąca szybciej niż zakładano. I będzie o 1,2 mln zł tańsze niż zakładano. 
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Rozważna
 i romantyczny

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

Legniczanie zazdroszczą Wałbrzychowi rozmachu inwesty-
cji zainicjowanych za prezydentury Romana Szełemieja, ale 
prezydent Tadeusz Krzakowski spogląda za miedzę scep-
tycznie. Bo doświadczenie podpowiada mu, że kiedyś na 
tamtejszy samorząd spadnie koszt utrzymania budowanych 
dziś z takim zapałem filharmonii, parków kulturowych czy 
pływalni.

Z punktu widzenia Legnicy, już władowanie blisko 90 milio-
nów złotych w kompleks Aqua Zdrój (najnowocześniejsza 
na Dolnym Śląsku kryta pływalnia, hala sportowo-widowi-
skowa, trzygwiazdkowy hotel) było ryzykowne. 95 milio-
nów złotych na Park Wielokulturowy Stara Kopalnia można 
uznać za romantyczną fanaberię. A decyzja o wydaniu ko-
lejnych 100 tysięcy na Centrum Kultury im. Wałbrzyskich 
Górników (filharmonia, hotel, studio nagrań, sale koncerto-
we, galeria sztuki, izba pamięci) graniczy z szaleństwem. Bo 
żadne z tych arcykosztownych przedsięwzięć nie ma szans, 
aby zarobić swoje utrzymanie. Bez dopływu gotówki z kasy 
samorządu filharmonia, pływalnia, super muzeum nie będą 
w stanie efektywnie funkcjonować. 
Legnica na żaden aquapark się nie odważyła, bo to przed-
sięwzięcie z założenia deficytowe. Uruchomienie muzeum 
gromadzącego pamiątki po Sztabie Północnej Grupy Wojsk 
Armii Radzieckiej ciągle odkłada na lepsze lata. Hali sporto-
wo-widowiskowej nie stawia, licząc, że weźmie to na siebie 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona i pro-
blem z brakiem zaplecza dla szczypiornistów z czasem sam 
się rozwiąże. 
Za priorytety uznano modernizację układu komunikacyj-
nego i przygotowanie gruntów dla inwestorów przemysło-
wych. Dobre drogi i atrakcyjne działki - to są podstawy, na 
których ma się zasadzać jej pomyślność. Prezydent stara 
się inwestować publiczne pieniądze w taki sposób, by nie 
generowały stałych kosztów, ale miejsca pracy i z czasem 
powiększyły wpływy do miejskiego budżetu.  
W prestiżowych rankingach miasto Krzakowskiego bryluje. 
Niedawno w zestawieniu Państwowej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych „Gminy na 5!” uplasowało się 
o 27 oczek przed Wałbrzychem, a Związek Powiatów Pol-
skich uznał je za najlepszy powiat grodzki w kraju i jeden z 
sześciu wzorowych samorządów. Naprawdę jest się czym 
chlubić. A mimo tego krytycy prezydenta co rusz stawiają 
mu Szełemieja za wzór. Włodarz Wałbrzycha od co najmniej 
kilku miesięcy robi w Legnicy za prymusa, podczas gdy 
Krzakowskiego wpycha się na siłę w oślą ławkę.
Tłumiona niechęć do prymusa doszła do głosu podczas 
jednej z niedawnych konferencji prasowych prezydenta 
Legnicy. Poirytowany Tadeusz Krzakowski zarzucił po-
przedniemu zarządowi województwa faworyzowanie Wał-
brzycha przy dzieleniu publicznych pieniędzy. Poskarżył się, 
że marszałek hojnie finansuje remonty wałbrzyskich arterii, 
podczas gdy Legnicy każe szukać środków na drogi we wła-
snym budżecie. Zwrócił uwagę, że gdyby wyręczono go w 
walce z dziurami w asfalcie, to też mógłby przypodobać się 
opinii publicznej jako budowniczy efektownych basenów i 
hal.
O dziwo, ta wypowiedź Tadeusza Krzakowskiego nawet w 
Legnicy nie spotkała się ze zrozumieniem. Poseł Robert 
Kropiwnicki z PO ofuknął go przez media, by zamiast się 
mazgaić, wziął się do roboty. Przypomniano też ochoczo 
sprawność, z jaką Wałbrzych radzi sobie z pozyskiwaniem 
unijnych funduszy, zestawiając zawrotne sumy z, trzeba 
przyznać, umiarkowanymi sukcesami Krzakowskiego na 
tym polu. Tak. I można się tylko zastanawiać, dlaczego 
Legnica do tej pory nie postawiła pod ratuszem pomnika 
prezydentowi. Prezydentowi Szełemiejowi. 

Boksy za złotówkę
Akcja Urzędu Miejskiego w Świdnicy promocyjnego wynajęcia lokali w Miejskim Domu Handlowym przyno-
si efekty. Już wkrótce bezrobotni rozpoczną działalność w obiekcie przy pl. Grunwaldzkim 12.

– Na dolnej kondygnacji 
Miejskiego Domu Handlowego 
mamy niemal komplet najemców, 
natomiast na I piętrze jeszcze do 
niedawna wolnych było 9 boksów. 
Nowych najemców postanowi-
liśmy poszukać wśród osób bez-
robotnych, które chcą rozpocząć 
działalność gospodarczą. Zapro-
ponowaliśmy promocyjne stawki 
czynszu, a oprócz tego sporym 
atutem MDH jest dobra lokali-
zacja i małe nakłady konieczne do 
poniesienia na dostosowanie bok-
sów do różnego rodzaju działalno-
ści – wylicza Arkadiusz Sobczak 
dyrektor Departamentu Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy.

Urząd promuje akcję wspólnie 
z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Świdnicy. Efekty już są – dwie 
osoby zdecydowały się na wynaję-
cie w sumie 4 boksów, 

w których powstanie sklep z 
odzieżą sportową oraz drogeryjno
-kosmetyczny. Wolnych pozostało 
jeszcze pięć boksów. 

Zgodnie z nową propozycją 
dla osób rozpoczynających dzia-
łalność gospodarczą, przez pierw-
szych 12 miesięcy czynsz najmu 
będzie wynosił symboliczne 1 zł/1 
m2 + VAT (boksy o wymiarach 

6-10 m2). Użytkownicy będą po-
nosili jedynie wspólne koszty eks-
ploatacyjne (ogrzewanie, oświetle-
nie, sprzątanie hali) w wysokości 
170 zł + VAT miesięcznie za jeden 
boks. 

Na preferencyjne stawki czyn-
szu mogą liczyć również osób, 
które już prowadzą działalność 
polegającą na: wytwarzaniu lub 

sprzedaży artykułów rękodzieła, 
biżuterii, pamiątek, cepelii, anty-
ków oraz wyrobów regionalnych. 

W tym przypadku przez 
pierwszych 12 miesięcy czynsz 
wynajmu będzie wynosił 

5 zł/1 m2 + VAT. Użytkowni-
cy będą ponosili również wspólne 
koszty eksploatacyjne.

Więcej informacji o akcji 

można uzyskać w Referacie Pry-
watyzacji Mienia 

i Nadzoru nad Mieniem Ko-
munalnym Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy 

(ul. Armii Krajowej 49, pok. 
213, II p., tel. 74 5862 868).

Źródło: Urząd Miasta w Świdnicy
Fot. URZĄD MIASTA W ŚWIDNICY
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Jedynki do europarlamentu
Już wiadomo, że w okręgu dolnośląsko-opolskim jedynkami na listach kandydatów do europarlamentu będą Lidia Geringer de Oedenberg (SLD), Dawid 
Jackiewicz (PiS), Robert Kwiatkowski (E+/ TR), Halina Szymiec-Raczyńska (PSL), Beata Kempa (SP) i Artur Zasada (PR). Najbardziej ociąga się z de-
cyzją Platforma Obywatelska. 

Już 25 maja Polacy roz-
dzielą 51 mandatów do Par-
lamentu Europejskiego. Choć 
do tej daty zostało niewiele 
ponad dwa miesiące, kampania 
wyborcza rozkręca się powoli 
jak lokomotywa z wiersza Tu-
wima. Platforma Obywatelska 
nawet nie zatwierdziła jeszcze 
list kandydatów. Zarząd regio-
nu zamierza zrobić to w sobotę 
15 marca. Jeszcze kilkanaście 
dni temu naturalnym kandy-
datem na jedynkę tej partii 
wydawał się europoseł Jacek 
Protasiewicz - wiceprzewod-
niczący Parlamentu Europej-
skiego i sensacyjny tryumfator 
jesiennego starcia o władzę w 
dolnośląskiej PO. Po incyden-
cie na lotnisku we Frankfur-
cie, gdzie wdał się w żenującą 
awanturę z celnikami, sam 
podjął decyzję o wycofaniu się 
z wyborów. Na liście pozosta-
ły wstępnie zaakceptowane 
nazwiska m.in. lubińskiego 
europosła Piotra Borysa, wi-
cemarszałka Jerzego Tutaja z 
Wałbrzycha, świdnickiej wi-
cestarosty Alicji Synowskiej i 
Jana Kotapki - byłego powia-
towego rzecznika konsumen-
tów z Lubinie.  

Kwiatkowski 
już wystartował.
Na tle maruderów pozy-

tywnie wyróżnia się koalicja 
Europa Plus/ Twój Ruch. Były 
prezes TVP Robert Kwiat-
kowski, który zos tał liderem 
listy w okręgu dolnośląsko
-opolskim, bez chwili ociąga-
nia ruszył między wyborców. 
We wtorek rozmawiał z prze-
chodniami na ulicach Świd-
nicy, Wałbrzycha i Kłodzka. 
Rozdawał ulotki i zbierał 
podpisy poparcia (aby 25 maja 
znaleźć się na karcie do głoso-
wania kandydaci muszą przed-
stawić Państwowej Komisji 
Wyborczej listy z co najmniej 
10 tysiącami podpisów). 

Zgodnie z deklaracją swej 
partii, Robert Kwiatkowski za-
mierza osobiście odwiedzić w 
kampanii wszystkie powiaty, a 
potem każdą gminę na Dol-
nym Śląsku. Tych, którzy nie 
zwolennikami Twojego Ru-
chu, przekonuje, by  przynaj-
mniej poszli do eurowyborów, 
bo od frekwencji zależy jak sil-
na będzie w Brukseli reprezen-
tacja Dolnego Śląska i Opol-
szczyzny. - Zaogniający się 
konflikt na Krymie dowodzi, 

że z wszystkich wyborów, jakie 
czekają Polaków w tym roku, 
te będą miały najprawdopo-
dobniej największe znaczenie 
– uważa Robert Kwiatkowski. 

Od Palikota do PSL
Los sprawił, że musi stanąć 

w szranki z byłą posłanką Ru-
chu Palikota Haliną Szymiec
-Raczyńską, która zmieniła 
partyjną legitymację, przeszła 
do Polskiego Stronnictwa-Lu-
dowego i – jak ogłosiła na 
Facebooku – będzie jedyn-
ką ludowców w okręgu dol-
nośląsko-opolskim. Zarząd 
Twojego Ruchu w okręgu 
wałbrzyskim wydał oświad-
czenie, w którym nie szczędzi 
jej uszczypliwości, zarzucając  
obłudę i bezideowość. Halina 
Szymiec-Raczyńska argumen-
tuje, że związała się z PSL-em, 
bo uważa tę partię za stabil-
nego, dojrzałego partnera po-
litycznego mogącego pomóc 
w doprowadzeniu do pomyśl-
nego finału projektów, którym 
poświęciła się w Sejmie: usta-
wy o in vitro i ustawy o edu-
kacji seksualnej. „Parlamen-
tarzystka zapomniała chyba, 

że politycy jej nowej formacji 
politycznej są przeciwni takim 
projektom, co pokazali dobit-
nie kilka dni temu głosując 
w Parlamencie Europejskim 
przeciwko promowaniu edu-
kacji seksualnej w Europie. 
Siedząc w ławach poselskich 
na pewno zauważyła, że w 

październiku niemal wszyscy 
posłowie PSL głosowali prze-
ciwko ustawie refundującej in 
vitro, a miesiąc wcześniej rów-
nie zgodnie podnieśli rękę za 
ustawą zaostrzającą przepisy 
antyaborcyjne.” - czytamy w 

oświadczeniu Twojego Ruchu. 
Z list PSL-u o miejsce 

w Parlamencie Europejskim 
powalczą również m.in. pod-
sekretarz stanu w minister-
stwie gospodarki Ilona Anto-
niszyn-Klik,  wicewojewoda 
dolnośląska Ewa Mańkowska,  
były poseł Tadeusz Samborski 

z podlegnickich Prochowic, 
członek zarządu Dolnego Ślą-
ska Włodzimierz Chlebosz,  
samorządowiec Jerzy Dulnik 
z Lubania oraz prezes zarządu 
krajowego Forum Młodych 
Ludowców Tomasz Pilawka.

Chcą wrócić 
do Brukseli
Eurodeputowana Li-

dia Geringer de Oedenberg 
otwiera listę kandydatów So-
juszu Lewicy Europejskiej do 
Brukseli. Może być pewna 
wsparcia przeciwników od-

krywkowej kopalni węgla z 
okolic Legnicy i Lubina, bo 
jak żaden inny poseł wspierała 
ich w tej kadencji. Pytanie, czy 
to wystarczy.

O reelekcję będzie zabie-
gał też zielonogórski euro-

poseł Artur Zasada, który w 
2009 roku zdobył mandat z 
listy Platformy Obywatelskiej. 
Tym razem ma być jedynką na 
liście Polski Razem w okręgu 
dolnośląsko-opolskim. Od 
kilku tygodni w regionie wiszą 
billboardy, na których przypo-
mina, że zabiegał w Brukseli 

o pieniądze na dokończenie 
budowy drogi ekspresowej S3 
z Nowej Soli do Lubawki. Ten 
wątek będzie powracał w jego 
kampanii. Z przeforsowanej 
w Brukseli poprawki, za-
pewniającej finansowanie dla 
S3, czuje szczególną dumę. 
Pieniądze na ten cel są już w 
kieszeni polskiego rządu, co 
europoseł uważa za swój na-
większy sukces. Obiecuje, że 
będzie częstym gościem na 
Dolnym Śląsku. 

- Juz teraz co tydzień je-
stem we Wrocławiu, gdzie 
otworzyłem swoje biuro, a to 
oznacza, że na przykład dwa 
razy w tygodniu przejeżdżam 
też przez Lubin - mówi Artur 
Zasada. - Planuję swoją kam-
panię wyborczą. Zamierzam 
prowadzić ją w sposób stan-
dardowy; oprócz billbordów, 
spotów czy innych materia-
łów w mediach, będę spotykał 
się z wyborcami na ulicach 
dolnośląskich miast, bo żywy 
kontakt zawsze jest najlepszy. 

Prawo i Sprawiedliwość 
na lokomotywę swej listy ob-
rało wrocławskiego posła Da-
wida Jackiewicza. Z dalszych 
miejsc do boju o Brukselę 
ruszą poseł Kazimierz Michał 
Ujazdowski,  wałbrzyska po-
słanka Anna Zalewska i Tade-
usz Marczak – reprezentujący 
Prawicę Rzeczypospolitej na-
ukowiec z Uniwersytetu Wro-
cławskiego Partia Jarosława 
Kaczyńskiego ma nadzieję 
wziąć w okręgu dolnośląsko
-opolskim dwa mandaty. O 
podobny elektorat będzie za-
biegać posłanka Beata Kem-
pa, jedynka Solidarnej Polski. 
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Sześćdziesiąte urodziny „Wałbrzycha”
Na początku czerwca Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” będzie świętował jubileusz 60-lecia działalności. 

Zespół Pieśni i Tańca 
„Wałbrzych” jest folklorystycz-
ną wizytówką Wałbrzycha. 
Powstał w roku 1955.  Jego hi-
storię kształtowało wielu wspa-
niałych pedagogów i blisko 
5000 pasjonatów folkloru.

Od lutego 2008 roku 
Zespół Pieśni i Tańca „Wał-
brzych” funkcjonuje jako sa-
modzielna instytucja kultury 
Gminy Wałbrzych. W różnych 
grupach wiekowych tańczy i 
śpiewa w nim blisko 100 osób. 
Są to dzieci, młodzież i studen-
ci wałbrzyskich szkół i uczelni. 
Repertuar koncertowy Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wałbrzych” bu-
dowany jest w oparciu o bogac-
two narodowych i regionalnych 
tańców, pieśni, przyśpiewek i 
obyczajów. Dzięki wysokim 
ocenom Rady Ekspertów Mi-
nisterstwa Kultury, Zespół wie-
lokrotnie był rekomendowany 
do wzięcia udziału w prestiżo-
wych imprezach krajowych i 
zagranicznych.

Od 1992 roku jest włączo-
ny w poczet aktywnych człon-
ków Stowarzyszenia Polska 
Sekcja Międzynarodowych 
Stowarzyszeń Folklorystycz-
nych, Festiwali i Sztuki Ludo-
wej (CIOFF). Dzięki podró-
żom artystycznym Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wałbrzych” 
barwność polskich strojów lu-
dowych, ciekawe opracowania 
choreograficzne, muzyczne i 
urzekające pieśni mogła  po-
dziwiać publiczność: Chin, 
Kanady, Stanów Zjednoczo-
nych, Turcji, Ukrainy, Serbii, 
Grecji, Czech, Słowacji, Nie-
miec, Włoch (również Sardynii 
i Sycylii), Francji, Portugalii, 

Irlandii, Brazylii i Bułgarii. W 
wielu krajach Zespół występo-
wał kilkakrotnie, zawsze god-
nie reprezentował swoją ojczy-
znę, pełniąc zaszczytną funkcję 
młodzieżowego ambasadora 
kultury polskiej. 

Najmłodsze grupy Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” 
również brały udział w świa-
towych festiwalach folkloru 
dziecięcego. W roku 1996 pre-
zentowały się w Watykanie, 
przed Papieżem Janem Paw-
łem II. Ich programy oparte są 
na grach, zabawach i tańcach 
ze śpiewem, dostosowane do 
wieku i umiejętności młodych 
wykonawców. Prezentacjom 
koncertowym Zespołu towa-
rzyszy zawsze kapela, dbająca o 
zachowanie charakteru muzyki 
ludowej. 

Zespół Pieśni i Tańca 
„Wałbrzych” wielokrotnie był 
laureatem prestiżowych kon-
kursów i festiwali. Za wysoki 
poziom artystyczny, znaczące 
osiągnięcia w upowszechnia-
niu kultury polskiej i rozwijanie 
artystycznych uzdolnień dzieci 
i młodzieży został nagrodzo-
ny przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz 
Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu, a w roku 1998 Prezy-
dent Wałbrzycha za promocję 
miasta w świecie nadał Zespo-
łowi tytuł „Zasłużony dla Mia-
sta Wałbrzycha”. W 2009 roku 
otrzymał prestiżowe wyróżnie-
nie „Dolnośląski Klucz Sukce-
su” dla najlepszej instytucji kul-
tury lub inicjatywy kulturalnej 
za 2008 rok.

Źródło: ZPiT Wałbrzych

Akt oskarżenia w tej spra-
wie trafił do Sądu Rejonowego 
w Dzierżoniowie. Według pro-
kuratury w okresie 2006-2009 
Marek Z zawarł siedem umów 
kupna mieszkań na terenie 
Dzierżoniowa. Zarobił na tym 
ponad 232 tys. zł. Ofiarami jego 
działań są najemcy mieszkań 
i gmina, która uchwałą z 30 
marca 1998 roku umożliwiała  
najemcom mieszkań komunal-
nych wykupienie mieszkania 
z bonifikatą do wysokości 95 
procent rynkowej wartości lo-
kalu. W uchwale a także w spo-
rządzanych aktach notarialnych 
wykupu mieszkania figurował 
zapis, że w przypadku zbycia 
mieszkania przed upływem 5 

lat, nabywca zobowiązany bę-
dzie do zwrotu udzielonej boni-
fikaty po jej rewaloryzacji. 

Oszust działał w taki spo-
sób, że najpierw wyszukiwał 
najemców lokali komunalnych 
znajdujących się w  trudnej sy-
tuacji osobistej lub zdrowotnej. 
Nierzadko były do osoby nało-
gowo nadużywające alkoholu. 
Wytypowawszy ofiary, Marek 
Z. nakłaniał je do wykupienia 
mieszkań komunalnych z ofero-
waną przez gminę bonifikatą. A 
po tej transakcji, przekonywał, 
by odsprzedali mu swe lokum 
przed upływem 5 lat. Kłamał, że 
pozwoli im nadal zamieszkiwać 
w odkupionym mieszkaniu i że 
spłaci za nich wszelkie zobowią-

zania wobec gminy. 
45-latek miał wspólników. 

Przy trzech przestępstwach 
uczestniczył 40-letni Piotr G. 
Wyszukiwaniem potencjalnych 
ofiar zajmował się natomiast 
53-letni Mirosław W., który 
również odpowie za pomoc 
oszustowi.

- W jednym przypadku 
sprawcy wykorzystali niezdol-
ność pokrzywdzonej do należy-
tego pojmowania przedsiębra-
nego działania, która wynikała 
z przyczyn chorobowych – in-
formuje prokurator Ewa Ście-
rzyńska, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Świdnicy. - W 
tej sprawie Sąd Rejonowy w 
Dzierżoniowie w postępowaniu 

zainicjowanym przez Proku-
raturę Okręgową w Świdnicy, 
wyrokiem z dnia 04.09.2012r. 
unieważnił zawartą w wyniku 
przestępstwa umowę sprzedaży 
nieruchomości. Wyrok ten jest 
prawomocny.

Gdy ruszyło śledztwo, Ma-
rek Z. namawiał dwie osoby do 
składania fałszywych zeznań. 
Za oszustwa wszystkim oskar-
żonym grozi kara od 6 miesięcy 
do 8 lat pozbawienia wolności. 
Marek Z. odpowie dodatkowo 
za nakłanianie do fałszywych 
zeznań, zagrożone karą 3 lat 
więzienia. 

Piotr Kanikowski

45-letni Marek Z. wykorzystał uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa, oferującą najemcom mieszkań 
komunalnych 95-procentową bonifikatę przy ich wykupie. Wyszukiwał osoby w trudnej sytuacji, cho-
re lub uzależnione od alkoholu i podstępnie przejmował ich lokum. Prokurator Okręgowy w Świdnicy 
zarzuca mu 7 oszustw.

Kosiarz mieszkań z ulgą
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Wyremontowali wiadukt - jest bezpiecznie 
Od poniedziałku, 3 marca kierowcy oraz piesi mogą korzystać z nowej drogi pod wiaduktem przy ul. Sprzymierzeńców/Polna Droga. 

Nowy obiekt został sym-
bolicznie otwarty z udziałem 
przedstawicieli parlamentu, 
władz województwa, miasta 
oraz osób i firm zaangażowa-
nych w projekt. Przebudowę 
drogi wraz z budową nowocze-
snego wiaduktu zrealizowano z 
budżetu miasta Świdnicy przy 
wsparciu funduszy Unii Euro-
pejskiej.

– Do tej pory wiadukt był 
jednym z najsłabszych ele-
mentów jeśli chodzi o kwe-
stie bezpieczeństwa na mapie 
komunikacyjnej miasta. Teraz 
mamy dogodny przejazd dla 
kierowców z priorytetowym 
potraktowaniem bezpieczeń-
stwa pieszych i rowerzystów. 
Uruchomienie ruchu na frag-
mencie nowej drogi wraz z 
wiaduktem wpłynie również na 
bezpieczeństwo i wygodę ruchu 
przy ul. Wałbrzyskiej – wylicza 
Wojciech Murdzek prezydent 
Świdnicy.

– Kolejne środki unijne tra-
fiają na południe województwa 
i ponownie do Świdnicy. Nie są 
one małe i cieszę się, że dzięki 
wspólnej determinacji ten pro-
jekt się udał. Przed nami kolejne 
wspólne działania – zapowiada 

Jerzy Tutaj członek zarządu wo-
jewództwa dolnośląskiego.

Prace w ramach inwestycji 
polegały na rozbiórce konstruk-
cji kamienno-ceglanej starego 
obiektu oraz budowę nowego 
wiaduktu wraz z podłożem pod 
tory kolejowe. W związku z pro-
wadzonymi pracami inną trasą 
poprowadzona została komu-
nikacja kolejowa. Przy budowie 
nowego wiaduktu zastosowano 

konstrukcję w postaci obiek-
tu gruntowo-powłokowego ze 
sprężoną powłoką stalową. 

W ramach robót przebu-
dowany został odcinek drogi 
pomiędzy ulicami Piaskową i 
Rycerską. Wykonano 8-me-
trową jezdnię, która rozwiązała 
dotychczasowe problemy ko-
munikacyjne – pod wiaduktem 
nie mogły wyminąć się dwa 
samochody. Dzięki nowej inwe-

stycji zdecydowanie poprawiło 
się bezpieczeństwo pieszych, 
którzy do niedawna nie mogli 
skorzystać z chodnika pod wia-
duktem, co utrudniało przejście. 
Na trasie dojazdowej do obiektu 
przygotowano chodniki dla pie-
szych oraz ścieżkę dla rowerów. 
Przebudowany fragment drogi 
zyskał nowe oświetlenie uliczne. 

Prace rozpoczęły się pod 
koniec czerwca 2013 r., a do 

finału, po kłopotach poprzed-
niego wykonawcy, doprowadzi-
ła je firma Skanska. Ostateczny 
termin dopuszczenia obiektu do 
ruchu planowano na 15 marca, 
ale kierowcy i piesi mogą ko-
rzystać z nowej inwestycji już 
od dziś.

Wartość inwestycji, czyli 
przebudowy ulic Polna Droga 
i Sprzymierzeńców (odcinek 
od ul. Piaskowej do Rycerskiej) 

wraz z przebudową wiaduktu 
to 4,5 mln zł. Dofinansowanie 
unijne z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013 wyniesie 3,1 
mln zł.

Źródło: Urząd Miasta w 
Świdnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
ŚWIDNICY

Specjalna karta jest wydawa-
na od lutego, a w połowie stycz-
nia ruszył punkt informacyjny 
i rozpoczęło się przyjmowanie 
wniosków. Do dziś przygotowa-
no ponad 600 kart dla 120 ro-
dzin. 

– Mieszkańcy swoimi decy-
zjami udowodnili, że założenia 
programu były bardzo dobre i 
słuszne. Oprócz rzeczywistego 
wsparcia w postaci przeróżnych 
ulg 

i bonusów promujemy rów-
nież rodziny, wokół których 
buduje się przecież życie całego 
miasta. Cieszę się również z co-
raz większego zainteresowania 
świdnickich firm, które propo-
nują swoje ulgi w ramach Karty 
Dużej Rodziny. To konkretne 
zaangażowanie i konkretne ofer-
ty – mówi Wojciech Murdzek, 
prezydent Świdnicy.

Dzięki karcie mieszkańcy 
mogą liczyć nawet o połowę 
tańsze bilety miesięczne komu-
nikacji miejskiej. Na lodowisko 
lub basen dziecko może wejść 
bezpłatnie, a rodzic w cenie bi-
letu ulgowego, podobnie do 
Muzeum Dawnego Kupiectwa. 
Do tego liczne obniżki cen bądź 
bezpłatne wejścia na imprezy 

organizowane przez Świdnicki 
Ośrodek Kultury.

Oszczędności dla statystycz-
nej 5-osobowej rodziny tylko w 
związku z ulgami 

w komunikacji miejskiej i 
niższymi płatnościami za przed-
szkole i żłobek szacowane są na 
ok. 2.200 zł rocznie. Korzystanie 
z oferty kulturalnej 

i sportowej to kolejne ok. 
1.700 zł rocznie oszczędności. 
Tak więc korzyści dla rodzin są 
jak najbardziej wymierne.

Program Świdnicka Karta 
Dużej Rodziny adresowany jest 
do rodzin z jednym lub dwoj-
giem opiekunów oraz trojgiem 
lub więcej dzieci. Nie ma zna-
czenia dochód osiągany przez 
rodziców, trzeba natomiast 
mieszkać razem na terenie mia-
sta Świdnicy. Wprowadzone 
zostały już liczne ulgi jednostek 
miejskich. Dostępne są również 
ulgi od świdnickich firm – do 
dziś do akcji przyłączyło się 18 
podmiotów.

Aby otrzymać kartę, wystar-
czy złożyć odpowiedni wnio-
sek w pokoju nr 1, na parterze 
budynku Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy (ul. Armii Krajowej 
49). Wnioski przyjmowane są w 

dni robocze w godz. 9.00-13.00, 
a we wtorki w godz. 13.00-17.00. 

Źródło: Urząd Miasta w 
Świdnicy

Ogromne zainteresowanie Świdnicką Kartą Dużej Rodziny. We wtorek, 4 
marca prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek wręczył karty o numerach 
500-505 sześcioosobowej rodzinie państwa Maciejewskich. 

Świdnica rozdała 500 
Kart Dużej Rodziny

Zapraszamy 
przedsiębiorców!

Do programu może przy-
stąpić każda firma działająca w 
Świdnicy, w każdym momencie 
jego trwania. Firma uczestniczą-
ca w programie udziela rabatów 
na swoje usługi i produkty, w 
zamian posługuje się specjalnym 
oznakowaniem, dzięki czemu 
zyskuje wizerunek przyjazny ro-
dzinie. Wielkość rabatów, rodzaj 
ulg, promocji zależy od podmio-
tu udzielającego, konsultowany 
jest  z Koordynatorem Progra-
mu.
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Tomasz K. bez wątpienia 
miał myśli samobójcze. Jak 
wynika z ustaleń śledztwa, 
przeszedł poważną chorobę 
neurologiczną. Był w znacz-
nej mierze sparaliżowany. Na 
złą kondycję fizyczną i psy-
chiczną nałożyły się kłopoty 
osobiste. Świadkowie po-
twierdzają, że mówił o samo-
bójstwie i planował skończyć 
życie. Dopuszczał też wyna-
jęcie zabójcy. Oferował 1200 

złotych 43-letniemu Krzysz-
tof M. z Kłodzka za pomoc 
w nabyciu na czarnym rynku 
broni palnej, za pomocą któ-
rej chciał odebrać sobie życie. 

Gdy 15 września 2013 
roku przypadkowe osoby 
znalazły na terenie małej 
twierdzy w Kłodzku zwłoki 
desperata, Tomasz K. nie żył 
od dwóch dni. Ciało nosiło 
ślady po ciosach zadawa-
nych pięściami, kopniakach 
i upadku z kilkumetrowej 
skarpy. Ale według lekarza, 
zgon nastąpił później, na sku-

tek rozległej rany ciętej szyi, 
z całkowitym przecięciem 
głównych naczyń krwiono-
śnych, co doprowadziło do 
wykrwawienia się ofiary.

Jeszcze tego samego 
dnia policjanci zatrzymali 
podejrzanego o tę zbrodnię: 
Andrzeja O. - 38-letniego 
mieszkańca Kłodzka. Był 
znajomym Tomasza K., kie-
dyś pracował w jego firmie. 
Mężczyzna przyznał się do 
zabójstwa. Wyjaśniał, że 
działał na prośbę pokrzyw-
dzonego, pod wpływem 

współczucia dla niego. I że 
przed zabójstwem przyjął od 
niego, zgodnie z wcześniej-
szą umową, 5 tysięcy złotych.  
Andrzej O. trafił do tymcza-
sowego aresztu.   

W marcu Prokurator 
Rejonowy w Kłodzku skie-
rował akt oskarżenia w tej 
sprawie. Zarzuca Andrzejowi 
O., że w dniu 13 września 
2013r. działając z zamiarem 
bezpośrednim pozbawił ży-
cia 36-letniego Tomasza K. 
Grozi mu za to od 8 do 25 
lat pozbawienia wolności lub 

dożywocie.  
Za usiłowanie pomocy 

pokrzywdzonemu w tar-
gnięciu się życie na ławie 
oskarżonych zasiądzie tak-
że ów kłodczanin, którzy za 
pieniądze podjął się niele-
galnego nabycia broni pal-
nej celem dla Tomasza K. 
Trzecim oskarżonym jest 
34-letni Zenon P., zarzucając 
mu oszustwo na szkodę po-
krzywdzonego Tomasza K. 
W toku śledztwa ustalono, że 
przyjął od pośredniczącego w 
transakcji Krzysztofa M. pie-

niądze w kwocie 500 zł tytu-
łem zaliczki za broń. W ten 
sposób zobowiązał się zor-
ganizować nielegalny zakup 
broni palnej, która miała zo-
stać wykorzystana przez po-
krzywdzonego do odebrania 
sobie życia. Zenon P. nigdy 
jednak nie powziął zamiaru 
wywiązania się z tego „zle-
cenia” i nie poczynił w tym 
zakresie żadnych działań. 
Zenonowi P. grozi kara od 6 
miesięcy do 8 lat pozbawie-
nia wolności. a Krzysztofowi 
M - 10 lat.

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 36-letniego mężczyzny, którego zwłoki znaleziono 15 września na terenie 
tzw. małej twierdzy. Morderca twierdzi, że zabił z litości, bo Tomasz K. nie chciał już żyć . Czy również z litości zanim poderżnął ofierze gardło bił ją i 
zrzucił ze skarpy?   

Śmierć na specjalne życzenie ofiary? 
Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Nowe inwestycje w Incest 
Park
14 milionów złotych w miej-
sca pracy zainwestują firmy z 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Chodzi o 
Elektrolux, który do 2016 
roku chce rozbudować i dopo-
sażyć swą fabrykę, przy okazji 
zwiększając zatrudnienie o 30 
osób. Drugim inwestorem jest 
spółka Sacher Obróbka Skra-
waniem Metalu. Planuje roz-
budowę zakładu w Bolesławcu 
i rozszerzenie parku maszyno-
wego.

Hiena cmentarna
Policjanci zatrzymali 29-let-
niego mieszkańca gminy Ja-
worzyna Śląska, podejrzanego 
m.in. o okradanie grobów na 
świdnickim cmentarzu . Zło-
dziej okradał groby z napisó-
wek, i krzyży wykonanych z 
metalu. Nie gardził granito-
wymi wazonami oraz ozdob-
nymi elementami nagrobków. 
W maju 2013 na jednym z 
cmentarzy przewrócił i rozbił 
płytę nagrobną. Mężczyźnie 
grozi do 8 lat pozbawienia 
wolności. 

Uratowali topielca
Dzięki 25-letniemu miesz-
kańcowi Świdnicy i policjan-
tom udało się uratować to-
pielca. Do zdarzenia doszło 
5 marca po zmierzchu. Świd-
niczanina zauważył, że idący 

za nim mężczyzna wpadł do 
rzeki. Stracił topielca z oczu, 
potem zauważył ciało przy 
moście, ale sam nie dał rady 
wyciągnąć je z wody. Wezwał 
policję. Funkcjonariusze re-
animowali mężczyznę do cza-
su przyjazdu karetki. 

Napadali na kasyna
15 lat pozbawienia wolno-
ści grozi trójce mieszkańców 
powiatu świdnickiego, którzy 
w lutym i na początku marca 
z nożem w ręku napadali na 
kasyna gry w Strzegomiu i 
Żarowie. To dwóch 21-letnich 
mężczyzn i 22-letnia kobieta 
z gminy Jaworzyna Śląska. Po 
sterroryzowaniu pracowników 
salonów rabowali pieniądze i 
wartościowe przedmioty. 

Jazda na jazdę
Osiemnastolatek z Wałbrzy-
cha ukradł swojej znajomej 
kluczyki do samochodu. 
Potem odpalił auto i udał 
się na dłuższą przejażdżkę. 
Przerwała ją policja, zawia-
domiona przez właścicielkę 
wozu. Chłopak wyjaśnił, że 
po prostu miał ochotę trochę 
pojeździć. Grozi mu do 8 lat 
więzienia. 

Manufaktura z tytoniem
Wspólne działania policji i 
celników doprowadziły do za-
trzymania 37-letniego miesz-
kańca Świdnicy podejrzanego 
o handel tytoniem bez akcyzy. 
W jego mieszkaniu zabez-
pieczono 82 kilogramy liści 
tytoniu oraz maszyny służące 
do cięcia. Szacuje się, że w wy-
niku przestępczej działalności 
świdniczaniana Skarb Pań-
stwa stracił 40 tys. zł. Mężczy-
zna trafił do aresztu. Grozi mu 
trzyletnia odsiadka. 

PEKA 
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od 14.03.2014 
do 20.03.2014

OBIETNICA
Polska; od 13 lat; dramat/ 97 min 
Lila i Janek, uczniowie liceum, 
należą do nowej generacji. Pew-
nego dnia Lila nieoczekiwanie 
zrywa z Jankiem, oskarżając 
go o zdradę. Chłopak będzie 
musiał zapłacić wysoką cenę 
za błąd. Jeśli spełni obietnicę, 
którą wymogła na nim dziewczy-
na, nic już nie będzie takie jak 
przedtem…
10:00 17:15 19:30 21:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.

OCALONY
USA; od 15 lat; akcja/dramat/ 
121 min 
Czerwiec 2005. Zrzucona na 
afgańsko-pakistańskim pogra-
niczu w ramach operacji „Red 
Wings” czwórka amerykańskich 
komandosów z elitarnej jednost-
ki Navy SEALs trafia w pułapkę i 
musi odeprzeć atak kilkadziesiąt 
razy liczniejszej grupy talibów. 
Żołnierze staczają pełną po-
święcenia, niebezpieczną walkę 
z wrogiem, czasem i wycień-
czeniem. Gdy koledzy Marcusa 
Luttrella giną podczas akcji, ten, 
choć wyczerpany i ranny, zrobi 
wszystko, by ujść wrogom.
Film nominowany do 2 OSCA-
RÓW. 
14:30 17:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.

WITAJ W KLUBIE
USA; od 15 lat; dramat/ 117 min 
Ron żyje z dnia na dzień. Pali 
jak smok, lubi bourbon, kobiety 
i rodeo. Nic ponad szybkie i pro-
ste przyjemności. Wiadomość o 
tym, że jest nosicielem wirusa 
HIV to dla niego szokujący wy-
rok, z którym nie chce się po-
godzić. Tym bardziej, że w jego 
środowisku ta choroba kojarzy 
się wyłącznie z homoseksuali-
stami, a on nim nie jest. Jedzie 
do Meksyku, z którego zamierza 
szmuglować zakazane w USA 
leki. Po powrocie niespodziewa-
nie zdobywa sojusznika. Ten po-
zornie niedobrany duet wspólnie 
zaczyna prowadzić klub, w któ-
rym inni szukają ratunku.
16:00 20:15
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.

300: POCZĄTĘK IMPERIUM 3D
USA; od 15 lat; akcja/dramat/ 
105 min 
Grecki przywódca Temistokles 
usiłuje zjednoczyć Grecję przez 
wprowadzenie broni, która zmie-
ni bieg wojny. Temistokles zosta-
je wystawiony do walki z olbrzy-
mią inwazją wojsk perskich.
11:30 15:00 18:30 20:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.

KAMIENIE NA SZANIEC
Polska; od 15 lat; dramat/ wojen-
ny/ 115 min 
Opowieść o młodości, miłości i 
przyjaźni. O bohaterstwie, które 
ma wielką cenę i o walce, która 
stała się legendą. Byli młodzi, 
spragnieni życia. Nie było dla 
nich rzeczy niemożliwych. Pew-
nego dnia obudzili się w świecie, 
w którym nie było już miejsca 
na marzenia. Stanęli przed wy-
borem: pochylić pokornie głowy 
albo zaryzykować własne ży-

cie...
9:15 12:00 19:15 21:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.

PAN PEABODY I SHERMAN
USA; b. o.; animowany/ familij-
ny/ komedia/ 95 min 
Głównymi bohaterami kresków-
ki, są genialny pies Pan Peabo-
dy i jego towarzysz, chłopczyk o 
imieniu Sherman, którzy razem 
wyruszają w podróż w czasie.
wersja 2D 11:30
wersja 3D 9:15 12:15 17:00
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.

TEN NIE ZRĘCZNY MOMENT
USA; od 13 lat; komedia roman-
tyczna/ 100 min 
Film opowiada o trzech przyja-
ciołach z Nowego Jorku, którzy 
przysięgają sobie, że pozostaną 
singlami, tymczasem wkrótce 
każdy z nich wpada w sidła mi-
łości. Prędzej czy później każ-
da dziewczyna zada swojemu 
chłopakowi kłopotliwe pytanie „I 
co dalej?”. Potem jest już tylko 
gorzej – tak przynajmniej myślą 
Jason (Zac Efron), Daniel (Mi-
les Teller) i Mikey (Michael B. 
Jordan) – trzech kumpli, którzy 
na własnej skórze przekonali 
się, że związki na dłuższą metę 
nie są dla nich. Mikeyego rzu-
ca Vera, Jason po raz kolejny 
słyszy od swojej dziewczyny, 
że jest niedojrzały, a Daniela 
przeraża wizja nudnego życia u 
boku ukochanej. Przyjaciele za-
wierają pakt: będą imprezować i 
podrywać laski, ale  żaden z nich 
nie zaangażuje się na poważnie. 
Czy uda im się wytrwać?
15:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.

NON - STOP
Fr/ USA; od 16 lat; akcja/thriller/ 
110 min 
Bohaterem filmu jest tajny agent 
pilnujący porządku w samolocie. 
Musi on stawić czoła zgorzknia-
łemu przeciwnikowi, który grozi, 
ze o 20 minut zastrzeli jednego 
pasażera jeśli główny bohater 
się nie zabije.
13:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.

LEGO PRZYGODA
USA; od 5 lat; animowany/akcja/
komedia/ 105 min 
Pierwszy pełnometrażowy film 
kinowy w wersji 3D, przedsta-
wiający przygody postaci ze 
świata klocków LEGO. Opowia-
da historię Emmeta, zwyczajnej, 
niewychylającej się i zupełnie 
przeciętnej minifigurki LEGO, 
którą przypadkowo wzięto za 
bardzo niezwykłą postać, stano-
wiącą klucz do ocalenia całego 
świata. W ten sposób Emmet 
dołącza do niesamowitej druży-
ny, która ma do wykonania peł-
ną przygód i niebezpieczeństw 
misję powstrzymania złowro-
giego tyrana – misję, do której 
Emmet jest kompletnie i przeza-
bawnie nieprzygotowany. 
wersja 2D 9:15
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.

FACET (NIE) POTRZEBNY OD 
ZARAZ

Polska; od 13 lat; komedia ro-
mantyczna/ 90 min 
Zosia (Katarzyna Maciąg) roz-
staje się z chłopakiem (Łukasz 
Garlicki) po tym, jak nakrywa 
go w swoim mieszkaniu z inną 
dziewczyną. Zdradzona, staje 
przed koniecznością ułożenia 
sobie życia na nowo. Dodatko-
wo sytuację świeżo upieczonej 
singielki komplikuje stary za-
kład, zgodnie z którym Zosia, 
uważana za typową kandydat-
kę na „starą pannę”, nie może 
przyjść samotnie na ślub Anny 
(Anna Czartoryska) – koleżan-
ki z lat szkolnych. Za namową 
przyjaciółki – Patrycji (Joanna 
Kulig), postanawia odszukać 
facetów, którzy byli kiedyś waż-
ni w jej życiu i sprawdzić, czy 
gdzieś po drodze nie przegapiła 
wielkiej miłości i czy któryś z „by-
łych” nie jest tym jedynym. Czy 
szczęśliwą „siódemką” okaże 
się uwielbiany przez studentki 
wykładowca Ksawery (Paweł 
Małaszyński), popularny aktor 
Tomek (Bartosz Porczyk), wzię-
ty kompozytor Michał (Maciej 
Stuhr), zbuntowany romantyk 
Łysy (Marcel Sabat), właściciel 
modnego klubu Janek (Czesław 
Mozil) lub poznany na ostrym 
dyżurze przystojny lekarz (Mi-
chał Żebrowski)? Sześciu face-
tów i dziewczyna, która wciąż 
nie znalazła prawdziwej miło-
ści... albo ją przegapiła. A może 
miłość to nie wszystko?
13:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.

VOUCHERY
Waychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom firm, instytucji i 
osób prywatnych, kino CINE-
MA 3D w Świdnicy przygo-
towało atrakcyjną ofertę vo-
ucherów – biletów otwartych 
z długim terminem ważności, 
obowiązujących we wszyst-
kie 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 
funduszu socjalnego,
* atrakcyjną formę motywacji 
pracowników,
* upominek dla kontrahentów 
i klientów Państwa firmy.
Szczegółowe informacje na 
temat zakupu:
•	 firmy	 i	 instytucje	 –	
mailowo aleksandrawalero-
wicz@cinema3d.pl lub pod 
numerem telefonu 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 - Gale-
ria Świdnicka
ul. Westerplatte 29, 58-100 
Świdnica
 tel: +48 74 639 90 56
www.cinema3d.pl

Koncert LemON
12 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy na koncert zespołu LemON. Grupa 
wystąpi w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury przy ul. Andersa 185. Bilety w 
cenie 30 zł. do nabycia w obu siedzibach ośrodka.

Zespół LemON z cha-
ryzmatycznym Igorem Her-
butem na czele nie zwalnia 
tempa! Po brawurowej wy-
granej w programie "Must Be 
The Music" nie kazał na siebie 
czekać. Szybko debiutancka 
płyta, niedługo po premierze, 
pokryła się złotem, a następ-
nie platyną. Rok 2013 to pa-
smo sukcesów: nominacja do 
Fryderyka 2013 w kategorii 
Debiut Roku, trasa koncer-
towa po Polsce, trzy wielkie 
przeboje i ogromny sukces w 
rozgłośniach radiowych oraz 
w internecie. 

Skład LemON tworzą 
muzycy o różnych korzeniach 

etnicznych, stąd w muzy-
ce zespołu słychać wpływy 
kultury łemkowskiej, folku 
ukraińskiego z jazzowym gro-
ovem i rockową drapieżnością. 
Taka mieszanka spotkała się z 
ogromnym uznaniem zarówno 
słuchaczy, jak i krytyków. W 
związku z tym zespół przygo-
tował dla swoich fanów nie-
zwykły prezent, jakim jest spe-
cjalna edycja debiutanckiego 
albumu. Płyta została dopiesz-
czona brzmieniowo dzięki no-
wemu masterowi i wzbogaco-
na o dodatkowe nagrania. Na 
płycie CD znajdują się między 
innymi niepublikowane dotąd 
wersje radiowe singli, staran-

nie dobrane występy live, a 
także nowy singiel "Dewiat", 
którym zespół udowadnia, że 
LemON wymyka się wszel-
kim szufladkom i definicjom. 
Na płycie DVD znajdują się 
wszystkie teledyski zespołu, 
wyjątkowe występy live (w 
tym  ekskluzywne wykonanie 
przeboju "Napraw" z orkiestrą 
pod dyrekcją Adama Sztaby) 
oraz specjalny materiał wideo 
zza kulis.

Płytę oraz autografy bę-
dzie można nabyć po koncer-
cie. 

Źródło: WOK
FOT. LEM-ON.PL

Wygraj 5000 zł
Wałbrzyski Ośrodek Kultury i Miasto Wałbrzych zapraszają do udziału w 
konkursie na nazwę własną i logo Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej, im-
prezy z 16 – letnią tradycją. Więcej informacji oraz regulamin konkursu na 
stronie wok.walbrzych.pl.

Tegoroczny kabareton po-
prowadzi Kabaret K2. Wystą-
pią: Łowcy.B, Limo, Kabaret 
Inaczej-ubiegłoroczny zwy-
cięzca oraz 6 kabaretów kon-
kursowych. Do Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury wciąż można 
nadsyłać zgłoszenia.

Grupy oceni jury w skła-
dzie: Ewa Błachnio, Elżbieta 
Kokowska i Andrzej Ponie-
dzielski. Nagrodę przyznają 
także organizatorzy, dzienni-
karze i publiczność. 

W tym roku bawimy się 9 
i 10 maja w nowym miejscu - 
Aqua-Zdrój w Wałbrzychu.

Nasz przegląd, zaraz 
po Przeglądzie Kabaretów 
PAKA, jest najbardziej roz-
poznawalnym przeglądem 
amatorskich kabaretów w 
Polsce, cenionym w środowi-
sku artystycznym. Wszystkie 
dotychczasowe edycje Prze-
glądu miały swoją myśl prze-
wodnią, którą wyrażała bo-
gata scenografia, cofnęliśmy 
się do PRL, bawiliśmy się w 

Wałbrzychwood na wystaw-
nej gali, poligonie...śmiechu, 
z rycerzami i białogłowami, z 
okazji Euro 2012 na... boisku. 
W tym roku będzie morsko!

Podpis pod zdjęcie: Ka-

baret K2 - w tym roku w roli 
prowadzących. 

Źródło: WOK
FOT. WAŁBRZYSKI 

OŚRODEK KULTURY



REKLAM
A


