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Zdrowie od dotyku
- Nigdy nie wierzyłam,  

że człowiek może wyzdro-
wieć od samego dotyku. 
Uważałam, że to bujda, bajka. 
Aż mnie samej nie dotknęła 
choroba – mówi pani Magda 
Początek z Kamiennej Góry. 
Bo gdy w jej piersi pojawił się 
guz, poczuła jak wali jej się 
świat. – Tak strasznie bałam 
się raka!

I z tego strachu dała się 
przyjaciółce namówić na wi-
zytę u uzdrowiciela. – Kamila 
opowiadała mi parę razy, że 
pod dotykiem pana Darka 

zniknęła alergia jej syna, a u 
teścia wyrównało się ciśnienie 
i poprawiły wyniki cukrzy-
cy. Więc chociaż nie bardzo 
jej wierzyłam, poprosiłam o 
telefon do pana Darka. Za-
dzwoniłam i zapytałam, czy 
mi pomoże. Odpowiedział że 
nie wie, ale może spróbować. 
Ale zażądał też, aby była pod 
stałą opieką lekarską.

- Po czterech wizytach 
pan Darek powiedział, że-
bym poszła na badanie kon-
trolne. No i jakaż była moja 
radość, gdy okazało się, że 

guzek zmalał o połowę. Po 
kolejnych czterech go nie 
było a ja, gdy mi lekarz po-
wiedział, że guzka nie ma, aż 
tańczyłam z radości – opo-
wiada pani Magda. – I po-
myśleć, że myślałam, że te 
wszystko bujdy!

Podobni uważała pani Jo-
anna. Nazwiska podać się boi, 
bo jest pielęgniarką w jed-
nym z okolicznych szpitali. 
Ale właśnie jako pielęgniarka 
widziała, jak cukrzyca powoli, 
ale konsekwentnie wyniszcza 
organizm jej ciotki. A do tego 

w coraz gorszym stanie jest 
serce oraz – od ilości zażywa-
nych leków – wątroba.

- Namówiłam ciocię na 
wizytę u pana Darka. Już po 
pierwszej czuła się dużo le-
piej, mówiła że jest dziesięć 
lat młodsza. Myślałam, że to 
może efekt placebo, złudze-
nie, ale po kilku tygodniach 
wyniki cioci bardzo się po-
prawiły. Najpierw unormo-
wało się ciśnienie i przestała 
ją boleć głowa, potem po-
prawiły się wyniki cukru, 
przestały ją piec stopy, prze-

stała boleć wątroba. Cioci 
wyraźnie poprawiła się cera 
i znacznie mniej narzeka na 
kolana. Gdy moja kuzynka 
powiedziała, że to wszystko 
efekt sugestii, ciocia opowie-
działa: - Nieprawda, wyniki 
potwierdzają poprawę. Ale 
nawet gdyby, to co za różnica. 
Ważne, że dzięki wizytom u 
pana Darka czuję się zdrow-
sza.

Sam uzdrowiciel po-
twierdza, że samopoczucie 
chorego jest bardzo ważne. 
Jeśli wierzy, że wyzdrowieje, 

to szansa na wyzdrowienie 
jest duża. A gdy jest pesymi-
stą, to i wyzdrowieć będzie 
ciężko.  – Więc oczywiście, 
że trzeba też w chorych ludzi 
tchnąć nadzieję. Trzeba spo-
wodować, by się uśmiechnęli 
– mówi. 

- Ale jak się  nie uśmiech-
nąć, jeśli miałem takie bóle 
kręgosłupa, ze niemal wyłem 
z bólu, a po kilku wizytach 
u pana Darka bóle minęły. 
Zresztą podobnie jak dna 
moczanowa. Po prostu o jego 
dotyku wróciło mi zdrowie.

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

Dłonie, które niosą ludziom radość
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Wstępna koncepcja zago-
spodarowania Zaułku Świę-
tokrzyskiego, zakładająca od-
tworzenie klimatu typowego 
starego miasta z brukowanymi 
uliczkami i budynkami styli-
zowanymi na stare kamienicz-
ki, wyewoluowała w projekt 
zdecydowanie odważniejszy 
i ciekawszy. Nowoczesna, 
elegancka bryła trzykondy-
gnacyjnego budynku, zapro-
jektowana przez architektów 
z wrocławskiej pracowni Q2 
Studio, będzie sąsiadować z 
placem, który ma stanowić 
nowe miejsce spotkań dla 
mieszkańców Świdnicy. In-
westor przewidział potrzebę 

budowy podziemnego parkin-
gu na ponad sto samochodów. 
Udało mu się też przekonać 
konserwatora zabytków do 
wyburzenia szpecącej starów-
kę oficyny. Po wielu uzgodnie-
niach wiosną będzie mógł w 
końcu przystąpić do budowy. 
W zależności od pogody, prace 
potrwają 15-18 miesięcy. Blac-
krock Arena zostanie otwarta 
najpóźniej na początku 2017 
roku.  

Żeby skomunikować przy-
szłą galerię z resztą miasta 
trzeba będzie zmienić układ 
komunikacyjny w centrum. Na 
mocy porozumienia z władza-
mi Świdnicy, firma Blackrock 

Properties wzięła na siebie ten 
ciężar: zobowiązała się wyko-
nać dokumentację projektową 
i pod nadzorem miasta prze-
budować ul. Różaną. Przy fi-
nansowym udziale miasta (600 
tys. zł) zagospodaruje również 
bezpośrednie sąsiedztwo Blac-
krock Areny, m.in. zbuduje 
kotłownię przy budynkach na 
ul. Łukowej, podziemne zbior-
niki na odpady komunalne, 
deptak oraz parking na 70 sa-
mochodów. 

PEKA
RYC. WIZUALIZACJA 

Q2 STUDIO

Nie do poznania zmieni się zaniedbany Zaułek Świętokrzyski w centrum 
Świdnicy dzięki inwestorowi, który zamierza postawić w tym miejscu efek-
towną galerię handlowo-usługową. Po 7 latach starań firma Blackrock 
Properties dostała pozwolenie na budowę. 

Zielone światło dla Blackrock Areny 
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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. 

100 m2 dla rodziny
Rodzina państwa Haliny i Leszka Słuszniaków, którzy mają pod opieką 4 dzieci, odebrała klucze do nowego 
mieszkania . 

Państwo Słuszniakowie są 
zawodową rodziną zastępczą – 
jedną z trzynastu takich w Wał-
brzychu. 

- Bardzo się ucieszyliśmy na 
wiadomość o nowym mieszka-
niu. Dzieci chciały od razu się 
do niego wprowadzić.  Jest bar-
dzo przestronne, jasne - cieszyła 
się pani Halina. Czteropokojo-
we mieszkanie ma ok. 100 m2. 

Zostało wyremontowane przez 
miasto. 

- Chcemy zachęcić jak naj-
więcej wałbrzyskich rodzin  do 
opieki nad dziećmi. Odchodzi-
my już od tradycyjnej formuły 
domów dziecka. Tworzymy wa-
runki dla rodzin zastępczych. 
To ogromna odpowiedzialność 
i troska dla tych rodzin, ale po-
dyktowana przede wszystkim 

sercem - mówił prezydent.
W Wałbrzychu jest 13 za-

wodowych rodzin zastępczych 
i 56 niezawodowych. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
organizuje obecnie rekrutację  
do kolejnej grupy szkoleniowej. 
Po szkoleniu, które trwa około 
sześciu tygodni, rodzina zysku-
je status  niezawodowej rodziny 
zastępczej. Po upływie 3 lat peł-

nienia tej funkcji  może prze-
kształcić się w rodzinę zawodo-
wą, przy czym okres ten może 
być skrócony. 

Szczegółowych informacji 
dotyczących szkoleń udziela Ja-
dwiga Wąsik (tel. 74 6640847) 
oraz Marta Mazurek (tel. 74 
6640889).

Źródło: Urząd Miasta w 
Wałbrzychu

–  Rok temu Zjazd organizo-
waliśmy w ekspresowym tempie 
i wielu świdniczan nie mogło 
skorzystać z naszej propozycji 
ze względu na krótki czasu, jaki 
mieli na podjęcie decyzji. Zade-
klarowali jednak chęć udziału w 
zjeździe tegorocznym, dlatego 
rejestracje ruszyła już teraz. Za 
nami już ponad 150 zgłoszeń, i 
to na pięć miesięcy przed Zjaz-
dem! To pokazuje, że nasz po-
mysł i ubiegłoroczna organizacja 
spodobały się świdniczanom w 
Polsce i za granicą – mówi Woj-

ciech Murdzek, prezydent Świd-
nicy.

Na Zjazd Świdniczan, po-
dobnie jak przed rokiem, zapro-
szeni są wszyscy ci, którzy się 
tu urodzili przed wojną, jak też 
ci, którzy trafili tu na tzw. Zie-
mie Odzyskane. Zapraszamy 
zarówno tych żyjących w mie-
ście obecnie, jak i tych, którzy 
z różnych powodów stąd wyje-
chali. Jak pokazał I Integracyjny 
Zjazd Wszystkich Świdniczan, 
mieszkańcy naszego miasta mają 
ogromną potrzebę spotkania się 

i integracji. W Informacji Tury-
stycznej w świdnickim Rynku 
formularze wydawane są od 20 
marca. W tym roku urucho-
mione zostały także formularze, 
które można wypełnić on-line 
(www.zjazdswidniczan.pl).

II Integracyjny Zjazd 
Wszystkich Świdniczan (21-24 
sierpnia 2014 roku) to, z założe-
nia, wielkie spotkanie wszystkich, 
obecnych i byłych mieszkań-
ców Świdnicy. Zapraszamy tutaj 
także przedwojennych świdni-
czan narodowości niemieckiej, 

uchodźców greckich, którzy zna-
leźli tu azyl w l. 50. i 60. XX w., 
Żydów, którzy wyjechali w latach 
50. i którzy zostali zmuszeni do 
emigracji po r. 1968, Polaków, 
którzy opuścili miasto w latach 
70. i 80., Rosjan, którzy urodzili 
się tu w rodzinach pracujących 
dla wojsk Armii Radzieckiej, 
tych, którzy w poszukiwaniu 
pracy wyemigrowali w XXI w. 
Słowem wszystkich, którzy byli 
bądź są związani ze Świdnicą! 

Źródło: Urząd Miasta w 
Świdnicy

Po sukcesie ubiegłorocznego I Integracyjnego Zjazdu Wszystkich Świdniczan, w którym wzięło udział po-
nad 1.200 byłych i obecnych świdniczan, już rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji. Wielkie 
spotkanie mieszkańców Świdnicy zaplanowano od 21 do 24 sierpnia 2014 roku. 

Świdnicki zjazd bis 

 Podczas spotkania z prezydentem Romanem Szełemejem państwu Słuszniakom towarzyszyła 18-miesięczna Weronika.
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Powalczmy o frekwencję
Według najnowszych sondaży CBOS, frekwencja w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie jeszcze niższa niż pięć lat temu, gdy tyl-
ko co czwarty Polak wrzucił swój głos do urny. Kampania wprawdzie ruszyła, ale toczy się niemrawo, i spora część społeczeństwa albo nie ma swojego 
kandydata, albo w ogóle nie wie, że 25 maja odbędą się w Polsce jakieś wybory. Jak zapobiec nadciągającej klęsce?

Pomysł zgłosił Robert 
Kwiatkowski - kandydat ko-
alicji Europa+ Twój Ruch do 
Parlamentu Europejskiego. W 
ubiegłym tygodniu zaapelował 
do liderów pozostałych list, by 
spotkać się na wrocławskim 
Rynku i wspólnie nakręcić 
spot zachęcający Dolnoślą-
zaków i mieszkańców Opol-
szczyzny do udziału w majo-
wych eurowyborach. Dzięki 
temu reprezentacja okręgu w 
Brukseli może być silniejsza 
(patrz: ramka).

- 25 maja wybierzemy po-
słów do Parlamentu Europej-
skiego - przypomina Robert 
Kwiatkowski. - W tych wy-
borach, jak rzadko w których, 
będzie decydować frekwencja. 
To ona określi pozycję Dol-
nego Śląska i Opolszczyzny w 
stosunku do innych regionów 
Polski. 10 lat temu z nasze-
go okręgu było 7 europosłów, 
pięć lat później już tylko pię-
ciu. Ordynacja do Parlamentu 
Europejskiego jest skompliko-
wana, ale faworyzuje te okręgi 
wyborcze, gdzie jest najwyższa 
frekwencja. Dlatego już dziś 
składam ofertę wszystkim li-
derom list, wszystkim liderom 
partii parlamentarnych: spo-
tkajmy się razem na wrocław-
skim Rynku i nakręćmy razem 
spot zachęcający do udziału 
w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Pokażmy, że 
potrafimy porzucić polityczne 
podziały, namawiając wszyst-
kich Dolnoślązaków i miesz-
kańców Opolszczyzny do gło-
sowania 25 maja.

Jak dotąd żaden z konku-
rentów nie odpowiedział na 
apel Kwiatkowskiego.

- Troska o frekwencję jest 
słuszna. Podzielam ją. Trudno 
mi jednak wyobrazić sobie, by 
koledzy różnych list wspólnie 
wystąpili w jednym spocie - 
mówi Artur Zasada, kandydat 
Polski Razem. - Ale jeśli do 
tego dojdzie, będę wśród nich 
– deklaruje.

Bardziej niż w powodzenie 
inicjatywy Europy+ Twojego 
Ruchu, Artur Zasada wierzy 
w swój dar przekonywania 
obywateli, by nie zlekceważyli 
tych wyborów. W najbliższy 
wtorek będzie w Legnicy i 
Lubinie. Chce osobiście spo-
tykać się z mieszkańcami w 
kontaktach jeden na jednego i 
rozmawiać także na ten temat. 

Polskie Stronnictwo Lu-
dowe nie zareagowało na apel 
Kwiatkowskiego częściowo z 
przyczyn formalnych. 

- Przed nami jest jesz-
cze konwencja. Dopiero w 
sobotę ustali się ostatecznie, 
kto będzie naszą jedynką na 
liście – wyjaśnia Kazimierz 
Huk, szef dolnośląskiego 
SLD. - Na pewno nawoływa-
nie do aktywnego udziału w 
eurowyborach jest potrzebne, 
choć ja nie wierzę, że taki spot 
mógłby przynieść jakiś spek-
takularny efekt. Nasi kandy-
daci nie od dziś biorą czynny 
udział w spotkaniach i apelują 
do mieszkańców, zwłaszcza 
na wsiach, żeby nie pozostali 
obojętni. 

- Nie wiem, czy kręcenie 
wspólnego spotu jest najlep-
szym pomysłem na zapew-
nienie wyższej frekwencji. Za-
mierzamy zastanowić się nad 

tym pomysłem w sobotę, pod-
czas konwencji wojewódzkiej 
naszej partii. Przedyskutujemy 
propozycję z panem przewod-
niczącym Radosławem Mo-
łoniem oraz europoseł Lidią 
Geringer de Oedenberg, która 
jest naszą jedynką, i na pew-
no udzielimy panu Robertowi 
Kwiatkowskiemu pisemnej 
odpowiedzi – mówi Dawid 
Mirowski, sekretarz rady wo-
jewódzkiej Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej we Wrocła-
wiu.

Sojusz nie chce być par-
tią internetową, czy mejlową, 
aktywną w sieci, na portalach 
społecznościowych, i nieobec-
ną poza nią. Dlatego Lidia 
Geringer de Oedenberg, dol-
nośląska kandydatka SLD do 
Parlamentu Europejskiego, 
poza posiedzeniami w Brukse-
li niemal codziennie objeżdża 
swój okręg i spotyka się z wy-
borcami. Zawsze przy takich 
spotkaniach jest okazja, by 
zwrócić uwagę, że małe zain-
teresowanie eurowyborami nie 
sprzyja regionowi.

- Każdemu sołectwu, gmi-
nie czy powiatowi powinno 
zależeć, by wykorzystać obec-
ność swego reprezentanta w  
Parlamencie Europejskim, bo 
on  współdecyduje, na jakie 
dziedziny będą przeznaczone 
pieniądze dla Polski – przeko-
nuje Dawid Mirowski. 

Na portalu YouTube, Ro-
bert Kwiatkowski umieścił fil-
mik ze swym apelem do rywali 
o współpracę przy promowa-
niu wyborów. 

- Ja jestem gotów. Czekam 
– mówi.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Opłaca się zagłosować
W wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich liczba mandatów przypadających na 

dany okręg jest ściśle określona. Jedynie w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest inaczej. 
W przypadku wyborów do europarlamentu przeliczanie głosów na mandaty odbywa się w dwóch 

turach. Najpierw głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty metodą d’Hondta w skali 
całego kraju. Gdy już wiadomo, ile miejsc w Brukseli zdobyły poszczególne partie, następuje druga tura, w 
której kolosalne znaczenie ma frekwencja w okręgach wyborczych. Przy równiej frekwencji większe okręgi 
(takie jak nasz) są preferowane, bo przypadałoby na nie więcej mandatów. Gdyby jednak frekwencja na 
Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie była rażąco niższa niż średnia krajowa, to w rezultacie takiego podziału 
nasza reprezentacja okręgu w Brukseli też by się zmniejszyła.  

W praktyce druga tura liczenia wygląda tak, że liczbę głosów uzyskanych przez dany komitet wyborczy 
w danym okręgu wyborczym mnoży się przez liczbę uzyskanych w kraju mandatów. Tak uzyskany iloczyn 
dzieli się następnie przez liczbę głosów uzyskanych przez komitet w skali kraju. Liczba całkowita ilorazu 
(liczba przed przecinkiem) równa jest liczbie mandatów jaką komitet uzyskał w danym okręgu. Jeżeli po 
zastosowaniu powyższej procedury rozdzielono mniej mandatów niż przypada na dany komitet, pozostałe 
mandaty rozdziela się pomiędzy okręgi w kolejności największej ułamkowej części (na prawo od przecinka) 
ilorazów wyliczonych według zasady z punktu poprzedniego.

Według symulacji opracowanej trzy miesiące temu przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz 
Polski Instytut Badań i Analiz na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie PO i PiS zdobyłyby po 2 mandaty, SLD 
-1, a pozostałe ugrupowania obeszłyby się smakiem. To jednak tylko symulacja, i to niezbyt aktualna.  

Lidia Geringer de Oedenberg (SLD) od kilku tygodni spotyka się z wybor-
cami i namawia do głosowania.

Robert Kwiatkowski proponuje w filmiku umieszczonym w internecie, by 
kandydaci spotkali się we Wrocławiu i nakręcili wspólny spot. 

Artur Zasada (Polska Razem) jest gotów wystąpić we wspólnym spocie, jeśli 
taka będzie wola innych jedynek.

Fot. lgeringer.pl
Fot. youtube.com

Fot. arturzasada.pl
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Nie taki węgiel straszny
Według Łukasza Horbacza, prezesa spółki SAM-BUD-ROL, jeszcze przez wiele dziesięcioleci będziemy mogli spalać węgiel w swoich gospodarstwach 
domowych bez naruszania nawet najbardziej wyśrubowanych norm czystości powietrza.

W dniach 19-20 marca br. 
w Sopocie odbyła się jedna z 
największych w  kraju konfe-
rencji branży  węglowej, na któ-
rej znaleźli się przedstawiciele 
niemal wszystkich krajowych 
producentów i importerów wę-
gla. Na spotkaniu nie zabrakło 
również reprezentantów Sektora 
Energetycznego i Ministerstwa 
Gospodarki. Jednym z tematów 
przewodnich konferencji był 
temat przyszłości rynku węgla 
energetycznego, w tym także 
przyszłości rynku węgla opało-
wego w sektorze socjalno-byto-
wym. 

SAM-BUD-ROL broni 
węgla

W tym temacie uwagę słu-
chaczy zwróciła prezentacja pre-
zesa SAM-BUD-ROL - Łu-
kasza Horbacza, którego firma 
zajmuje się dystrybucją węgla 
opałowego na naszym terenie 
ze swoich składów w Krapko-
wicach, Gogolinie, Kłodzku, 
Dzierżoniowie i Świdnicy. W 
swej prezentacji Łukasz Hor-
bacz podkreślał jak bardzo waż-
ną rolę odgrywa rynek węgla 
opałowego w naszym kraju i 
spekulował jaka czeka go przy-
szłość w kontekście nacisków 
UE na zmniejszenie emisji. 

Skala problemu
Rynek socjalno-bytowy, któ-

ry zużywa niemal 18 mln ton 
węgla w skali roku, czyli około 
27% krajowego zużycia węgla 
energetycznego, to niemal 3,5 

miliona gospodarstw domowych 
plus niemal milion instytucji 
pożytku publicznego i firm nie-
bądących przemysłowymi od-
biorcami węgla. Rynek ten jest 
obecnie pod ogromną presją ze 
strony unii Europejskiej, która 
forsuje coraz bardziej wyśrubo-
wane normy czystości powie-
trza szczególnie jeśli chodzi o 
zawartość CO2, cząstek stałych, 
tlenków azotu i benzopirenów. 
Niestety na poziomie krajowym 
brak jest spójnej strategii dla 
węgla w gospodarstwach domo-
wych, a samorządy pragnąc wy-
wiązać się z europejskich norm 
czystości powietrza, często nie-
świadome daleko idących kon-
sekwencji podejmują pochopne 
decyzje w atmosferze niepałnej 
wiedzy, często pod wpływem 
nacisków środowisk pseudoeko-
logicznych. 

Przypadek Krakowa
Szczególnym przypadkiem 

jest tu położony w kotlinie 
Kraków – miasto na trzecim 
niechlubnym miejscu miast o 
najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzu w Europie. W kon-
sekwencji radni Krakowa 25 li-
stopada 2013 r. podjęli uchwałę 
o zakazie używania kotłów na 
paliwa stałe w paleniskach do-
mowych od 2018 roku. Również 
na Dolnym Śląsku „chłopcem 
do bicia” staje się węgiel – oficjal-
nym celem promowanego przez 
NFOŚiGW programu KAW-
KA jest likwidacja niskiej emisji. 

Wielu winnych 
Nigdzie lokalne władze 

nie biorą pod uwagę głównych 
przyczyn zanieczyszczenia po-
wietrza, którymi są spalane w 
kotłach domowych śmieci i ruch 
samochodowy. W domowych 
paleniskach mieszkańcy palą 
bardzo często śmieciami i od-
padkami. W kotłach lądują więc 
stare lakierowane meble i futry-
ny, ubrania, kolorowe czasopi-
sma czy plastikowe butelki, które 
mają znaczny wpływ szczególnie 
na emisję benzopirenu i cząstek 
stałych. Jeśli natomiast chodzi 
o ruch samochodów w cyto-
wanym wyżej Krakowie mimo, 
że na przestrzeni ostatnich 15 
lat zlikwidowano większość 
palenisk węglowych i znacznie 
zwiększono liczbę gospodarstw 
domowych przyłączonych do 
sieci ciepłowniczych stan powie-
trza uległ pogorszeniu. Wszysto 
za sprawą ponad trzykrotnego 
wzrostu natężenia ruchu samo-
chodowego, korków oraz wyeks-
ploatowanych pojazdów mecha-
nicznych.

Czy Polaków na to stać?
Ponadto, nikt nie bierze pod 

uwagę kosztów które zmuszeni 
będą ponieść mieszkańcy obsza-
rów objętych zakazem palenia 
węglem – tych jednorazowych 
i tych powtarzalnych. Subsydia  
czy bezwrotne pożyczki powo-
dują jedynie, że koszt ponosi nie 
sam zainteresowany a całe spo-
łeczeństwo. I tak koszt wymiany 

kotła węglowego na kocioł gazo-
wy czy olejowy to 4-10 tyś. zło-
tych plus koszt dostoswoania in-
stalacji. Przy 3,5 mln opalanych 
węglem gospodarstw domowych 
w skali kraju daje to niebagatelną 
kwotę 14-52 miliardów złotych, 
czyli 5-17% budżetu państwa w 
2013r. a koszt ten nie uwzględ-
nia nawet doprowadzenia sieci 
gazowej czy dystosowania in-
stalacji w budynku. To tylko 
jednorazowy koszt. Stałym i po-
wtarzalnym kosztem jest koszt 
zakupu paliwa. Poniższe zesta-
wienie obrazuje koszty ogrzewa-
nia domu jednorodzinnego o po-
wierzchni 180 m² wyliczone na 
podstawie danych z końca 2013 
roku. Ceny zakupu mediów są w 
roku bieżącym porównywalne. 
Węgiel kamienny jest zatem w 
eksploatacji prawie dwukrotnie 
tańszy niż gaz ziemny i niemal 
trzykrotnie tańszy niż olej opa-
łowy. Nie trzeba być ekonomi-
stą by wiedzieć, że gdyby nagle 
większość Polaków zmuszona 
była korzystać z gazu czy oleju 
opałowego to koszt tych nośni-
ków byłby jeszcze wyższy. 

Z wydatkami na energię na 
poziomie 1370 EUR na gospo-
darstwo domowe rocznie Polska 
zajmuje przyzwoite dziewiąte 
miejsce w Europie. Jest to kwo-
ta znacznie niższa niż średnie 
unijne wydatki na ten cel w wy-
sokości 2840 EUR. Jednak śred-
nie roczne dochody naszej mo-
delowej rodziny w UE to 47,5 

tys. EUR a w Polsce 14,8 tys. 
EUR rocznie. Czyli przeciętna 
europejska rodzina wydaje 6% 
dochodów na energię, podczas 
gdy Polska – 12%. Zakaz wyko-
rzystywania węgla do celów opa-
łowych spowoduje dalszy wzrost 
kosztów utrzymania a wiele 
rodzin dobrowadzi do ubóstwa 
energetycznego. Dlaczego więc 
w Polsce usiłuje się wprowadzić 
standardy ekologiczne obowią-
zujące w najbogatszych krajach 
UE gdzie średnia zarobków na 
mieszkańca jest 3 razy większa 
niż u nas? 

Jaka przyszłość dla węgla 
opałowego?

Miejmy nadzieję, że wobec 
powyższego nasze samorządy 
zachowają rozsądek, a walka 
ze smogiem nie zamieni się w 
walkę z węglem. Warto na tym 
etapie zauważyć, że zarówno 
władze (te na szczeblu krajowym 
jak i lokalnym), jak i producenci 
węgla oraz kotłów węglowych, 
ale także sami ich użytkownicy, 
mają tu swoją rolę do odegrania.

Na szczeblu krajowym 
władze powinny wprowadzić 
standardy kwalifikowania paliw 
stałych dla ogrzewnictwa indy-
widualnego, standardy emisyj-
ne urządzeń grzewczych małej 
mocy dostępnych na rynku. 
Powinny one też dać władzom 
lokalnym narzędzia nadzoru i 
kontroli tj. możliwości spraw-
dzenia stanu technicznego za-
instalowanych urządzeń grzew-

czych i instalacji kominowych, 
gdyż obecnie to właściciel posesji 
decyduje o tym, czy zechce wpu-
ścić do siebie osobę kontrolującą 
czy nie. 

Producenci węgla powinni w 
pierwszej kolejności wyelimino-
wać najbardziej zanieczyszczone 
muły i floty z oferty dla sekto-
ra socjalno-bytowego. Powinny 
one w dalszym ciągu pracować 
nad kwalifikowanymi paliwami 
węglowymi do kotłów niskiej 
emisji (ekogroszkami) chociażby 
takimi jak: Jaret+ (Tauron Wy-
dobycie).

Producenci kotłów w dal-
szym ciągu powinni pracować 
nad poprawą efektywności pro-
cesów spalania węgla, natomiast 
ich użytkownicy powinni poza 
oczywistym powstrzmaniem się 
od spalania śmieci i zwiększe-
niem wydajności energetycznej 
swoich domów, zastanowić się 
nad wymianą kotłów na bardziej 
ekonomiczne i ekologiczne kotły 
z podajnikiem na ekogroszek. 

Jeśli każda z zainteresowa-
nych stron zrobi choć niewiel-
ki krok ku czystszemu spal-
niu węgla, jeszcze przez wiele 
dziesięcioleci będziemy mogli 
spalać węgiel w swoich gospo-
darstwach domowych spełniając 
wymagania nawet najbardziej 
wyśrubowanych norm czystości 
powietrza..

Źródło:  SAM-BUD-ROL 
Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w 

Gogolinie
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Węgrzy zaproszeni do Polski
Za rok Świdnica będzie gospodarzem 54. Międzynarodowego Zlotu Karawaningowego „Europa Rally”.

W miniony weekend, w 
węgierskim Egerze zorgani-
zowano spotkania przedsta-
wicieli polskich i węgierskich 
miast w ramach Tygodnia 
Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej. Uczestnikami wydarze-
nia byli między innymi pre-
zydenci obu krajów: János 
Áder i Bronisław Komorow-
ski. Świdnicę reprezentował 
zastępca prezydenta Świdni-
cy Waldemar Skórski.

– Takie spotkania dają 
możliwość zaprezentowania 
naszych przyszłych poczy-
nań, uznaliśmy, że będzie 
to również dobra okazja do 
rozpoczęcia promocji 54. 
Międzynarodowego Zlotu 
Karawaningowego „Europa 
Rally”, który w roku 2015 
odbędzie się w Świdnicy – 
mówi wiceprezydent Skórski 
i dodaje. – Podczas jednego 
z paneli dyskusyjnych, o for-
mule zbliżonej do realizowa-
nego w Świdnicy rokrocznie 
Kongresu Regionów, miałem 

okazję zaprezentować miasto 
i zbliżający się Zlot Karawa-
ningowy. Ponieważ będzie to 
duże przedsięwzięcie, a co 
za tym idzie wyzwanie lo-
gistyczne, już dziś musimy 
myśleć o pozyskiwaniu za-
interesowania potencjalnych 
uczestników.

W Egerze wiceprezydent 
Skórski spotkał się między 
innymi z Eriką Bakonyi, dy-
rektorem budapeszteńskiego 
przedstawicielstwa Polskiej 
Organizacji Turystycznej. 
Ustalano metody promocji 
zlotu na Węgrzech w naj-
bliższych miesiącach tego 
roku. Węgry są interesującym 
kierunkiem już choćby przez 
fakt, że w tym roku, w czerw-
cu, organizatorem 53. edycji 
Europa Rally jest węgierskie 
miasto Kiskunmajsa. Tam też 
w dniach 8-9 czerwca odbę-
dą się uroczystości związane 
z przekazaniem insygniów 
Zlotu delegacji karawanin-
gowców ze Świdnicy, na 

czele z władzami Świdnicy. 
Naszym reprezentantom to-
warzyszyć będzie burmistrz 
partnerskiego miasta z Wę-
gier – Kazincbarcika, Peter 
Szitka. 

Kilka dni temu w świd-
nickim Urzędzie Miejskim 
zorganizowano robocze spo-
tkanie organizatorów świd-
nickiego Zlotu.

– Czeka nas mnóstwo 
pracy, w tej chwili najważ-
niejsze jest czerwcowe prze-
jęcie organizacji Zlotu w 
Kiskunmajsa, a to dopiero 
początek długiej kampanii 
promocyjnej, która obejmie 
zasięgiem kilkanaście krajów 
europejskich – dodaje Wal-
demar Skórski.

Wszystkich miłośników 
campingu i karawaningu już 
dziś serdecznie zapraszamy 
do Świdnicy na 21-25 maja 
2015 roku.

Źródło: Urząd Miasta w 
Świdnicy
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Rajd organizowany przez Automo-
bilklub Sudecki m. in. przy współudziale 
miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego jest 
ogromnym przedsięwzięciem sportowym 
i wydarzeniem, które przyciąga uwagę mi-
łośników motoryzacji z całej Polski, a także 
z zagranicy. W czwartek, 27 marca podczas 
specjalnej konferencji prasowej przedstawi-
ciele Automobilklubu Sudeckiego, miasta 
Świdnica, powiatu świdnickiego oraz fir-
my Krause zdradzili szczegóły rajdowego 
przedsięwzięcia.

W tym roku organizatorzy przygotowali 
wiele ciekawostek, które pomogą mieszkań-
com miasta w lepszym poznaniu specyfiki 
rajdów samochodowych i w bezpiecznym 
przyglądaniu się rywalizacji najlepszych za-
wodników w naszym kraju. 

Uroczysty start i meta Rajdu jak co roku 
zlokalizowane będą w Rynku w Świdnicy. 
Pierwsza załoga pojawi się na starcie w pią-
tek, 11 kwietnia punktualnie o godz. 17.15. 
Tego samego dnia załogi wystartują do pro-
logu rozgrywanego na  ulicach Świdnicy. 

Start pierwszej załogi do pierwszej pró-
by planowany jest na godz. 19.03, a drugi 
przejazd wystartuje o godz. 20.06. Co ważne 
– tego dnia załogi startują w kolejności od-
wrotnej do nadanych numerów startowych. 

Na kilkadziesiąt minut przed przejaz-
dem pierwszych załóg trasę prologu przeje-
dzie kolumna samochodów, które w istotny 
sposób zaznaczyły się w historii motoryzacji. 
Nie zabraknie więc rajdowych Fiatów 125 
p i Polonezów, a tę swoistą paradę otworzy 
oryginalny radiowóz amerykańskiej policji! 

Aby ułatwić załogom zapoznanie się z 
trasą zarchiwizowano i upubliczniono trasę 
wszystkich odcinków specjalnych tegorocz-
nego Rajdu. Przed rozpoczęciem zawodów i 
w trakcie ich trwania działać będzie specjal-
ny system informowania za pośrednictwem 
wiadomości tekstowych sms. System jest 
dostępny dla osób zabezpieczających Rajd i 
dla dziennikarzy akredytowanych, a wspól-
nie z organizatorem przygotowała go firma 
Exence.

Drugiego dnia w sobotę, 12 kwietnia 
pierwsza załoga wystartuje do etapu o godz. 
12.00. 

Na zawodników czekają wtedy cztery 
odcinki specjalne podzielone na dwie pętle 
z serwisem w Świdnicy o godzinie 15.45 i o 
19.00. Pierwsza załoga przyjedzie na metę 
pierwszego etapu o godz. 19.45.

W niedzielę rozpoczynamy drugi etap 
składający się z sześciu prób podzielonych 
również na dwie pętle. Pierwsza załoga roz-

pocznie etap o godz. 8.00, a w Świdnicy na 
serwisie 

o godz. 12.40. Ceremonię Mety 42. Raj-
du Świdnickiego – KRAUSE zaplanowano 
w niedzielę, 13 kwietnia o godz. 18.00. 

Jak co roku planowane jest spotkanie 
znanych i cenionych zawodników rajdo-
wych 

z młodzieżą w Zespole Szkół Mecha-
nicznych w Świdnicy. W Galerii Świd-
nickiej zostanie zorganizowana wystawa 
pamiątek związanych z historycznymi edy-
cjami Rajdu. Nie zabraknie również wysta-
wy historycznych samochodów rajdowych. 
W tym roku wystawa jest zorganizowana 
przez członków Sekcji Pojazdów Histo-
rycznych przy Automobilklubie Sudeckim 
w Świdnicy, która w marcu zainaugurowała 
swoją działalność. 

W Galerii Świdnickiej odbędzie się 
również sesja autografów ze znanymi kie-
rowcami rajdowymi, a tradycyjna Konferen-
cja z czołowymi zawodnikami startującymi 
w 42. Rajdzie Świdnickim KRAUSE od-
będzie się w kinie Cinema3D. Spotkanie to 
będzie poprzedzone specjalnie przygotowa-
ną projekcją filmu związanego z tematyką 
motoryzacyjną.  

Źródło: organizatorzy Rajdu Krauze

Już 11 kwietnia rozpocznie się 42. Rajd Świdnicki KRAUSE – druga runda LOTOS Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski. 

Niebawem Rajd Krause Królowa Sportu 
w Świdnicy
Miasto Świdnica otrzyma dofinansowanie w ra-
mach programu budowy urządzeń lekkoatletycz-
nych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. 

Symboliczny czek z de-
cyzją o przyznaniu funduszy 
z rąk marszałka wojewódz-
twa Cezarego Przybylskiego 
i wicemarszałka Radosława 
Mołonia w piątek, 28 marca 
odebrali wiceprezydent Wal-
demar Skórski oraz Tomasz 
Całka, dyrektor Gimnazjum 
nr 4. 

– Po dwóch Orlikach 
szykuje się kolejna inwesty-
cja współfinansowana przez 
budżet Miasta Świdnicy i 
Województwa Dolnośląskie-
go. Jest ona też przykładem 
doskonałej współpracy samo-
rządów wszystkich szczebli. 
Znaleźliśmy się w gronie 29 
dolnośląskich gmin, które 
stworzą doskonałe warunki 
dla sportowego indywidual-
nego rozwoju dzieci i mło-
dzieży – mówi wiceprezydent 

Skórski.
Wysokość dofinansowa-

nia dla jednego obiektu lek-
koatletycznego wynosi do 50 
proc. wartości zadania, nie 
więcej jak 300 tys. zł. Ponad 
drugie tyle wyłoży miasto ze 
swojego budżetu. Program 
zakłada budowę obiektu lek-
koatletycznego składającego 
się z bieżni lekkoatletycznej 
4-torowej z 6-torowym od-
cinkiem bieżni do sprintu, 
skoczni w dal wraz z zago-
spodarowaniem płyty we-
wnątrz bieżni na boisko do 
piłki nożnej lub boisko wie-
lofunkcyjne. Nowy obiekt 
sportowy zostanie zlokalizo-
wany na terenie Gimnazjum 
nr 4 przy ul. Jodłowej. 

Źródło: Urząd Miasta w 
Świdnicy
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od 04.04.2014 
do 10.04.2014

SYN BOŻY
USA; od 13 lat; dramat/ 140 min 
10 lat po historycznym sukcesie 
„Pasji” Mela Gibsona (3,5 miliona 
widzów w Polsce), nowa ekrani-
zacja najsłynniejszej historii świa-
ta ukazuje całe życie Chrystusa 
– od narodzin przez Jego naucza-
nie, ukrzyżowanie aż po zmar-
twychwstanie. W poruszającym 
kinowym obrazie nakręconym z 
epickim rozmachem przez twór-
ców bijącego rekordy popular-
ności serialu „Biblia”, w tytułowej 
roli będziemy podziwiać portugal-
skiego aktora Diogo Morgado, a 
jako Marię pamiętną z dwukrotnie 
nominowanej do Złotego Globu 
roli w „Dotyku anioła” Romę Do-
wney. Przejmującą muzykę do fil-
mu skomponował Hans Zimmer, 
uhonorowany Oscarem twórca 
kompozycji do „Zniewolonego. 12 
Years a Slave”, „Incepcji”, „Gladia-
tora” i „Króla Lwa”.
12:30 17:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
KOCHANIE, CHYBA CIĘ ZABI-
ŁEM
Polska; od 15 lat; komedia/ 90 min 
Śledczy Wierzbowski (Ireneusz 
Czop) – samozwańczy twardziel i 
naśladowca Brudnego Harry’ego, 
doprowadza do załamania nerwo-
wego kolejnego partnera, do resz-
ty wyczerpując cierpliwość szefa. 
Zmęczony wybrykami Wierzbow-
skiego przełożony skazuje go na 
towarzystwo funkcjonariusza Gra-
sia (Arkadiusz Jakubik), chorobli-
wie przesądnego specjalisty od... 
papierkowej roboty. Niekonwen-
cjonalny duet, któremu nikt nie 
wróży powodzenia, szybko staje 
przed największym wyzwaniem 
w karierze. Wszystko za sprawą 
Jana (Zbigniew Zamachowski) – 
który pechowo zastrzelił niewier-
ną żonę (Iza Kuna) i jej kochanka 
(Leszek Lichota). Nieustępliwi 
policjanci ruszają tropem zabój-
cy, a lista ofiar kilera z przypadku 
niespodziewanie zaczyna się wy-
dłużać…
15:00 19:00 21:00
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
SARILA. Podróż do krainy legend.
Canada; b.o.; animowany/familij-
ny/przygodowy/ 90 min 
Scenariusz oparto na prastarych 
indiańskich legendach. W orygi-
nalnej wersji dubbingowej filmu, 
którego pełna przygód i humoru 
fabuła stanowi gwarancję dosko-
nałej zabawy dla dużych i małych 
widzów, głosów użyczyli m.in. 
zdobywca Oscara Christopher 
Plummer, laureatka Złotego Glo-
bu Genevieve Bujold, gwiazda 
„Zmierzchu” Rachelle Lefevre 
oraz znany z „Beverly Hills 90210” 
Dustin Milligan. Tytułową piosen-
kę do filmu zaśpiewała kanadyj-
ska gwiazda muzyki pop, zdo-
bywczyni Nagrody Juno Elisapie 
Isaac.
Kiedy za sprawą złych mocy 
szczęście odwraca się od ple-
mienia Eskimosów, jedynym 
sposobem na pokonanie zaklęcia 
pozostaje wyprawa do magicznej 
krainy Sarila. Na czele ekspedycji 
staną dzielny syn wodza Putulik 
i jego piękna narzeczona Apik, 
wspierani przez młodego cza-
rodzieja Markussiego, psotnego 
leminga oraz zaprzęg wesołych 
psów husky. Czy bohaterom uda 
się dotrzeć do skrytej pośród lo-

dowców krainy, do której wejście 
– jak głosi legenda – mogą odna-
leźć wyłącznie osoby o dobrym i 
czystym sercu?
wersja 2D 11:15
wersja 3D 9:15 16:15  17:00
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
DROGA DO ZAPOMNIENIA
USA; od 15 lat; dramat/biograficz-
ny/ 120 min
Osadzony w obozie jenieckim 
Lomax (Colin Firth) jest zmusza-
ny do wycieńczającej pracy przy 
budowie osławionej Kolei Śmierci 
(Kolei Birmańskiej). Ceną za jej 
powstanie jest życie dziesiątek 
tysięcy jeńców i ludności cywilnej. 
Jako specjalista od łączności, Lo-
max konstruuje radio, które ma 
być źródłem informacji o wyda-
rzeniach na froncie. Odnalezione 
przez strażników, staje się przy-
czyną brutalnych przesłuchań, 
podczas których oficer ociera się 
o śmierć. Lata później, zmagają-
cy się z wojenną traumą Lomax 
wyrusza na poszukiwanie swoje-
go japońskiego oprawcy. Ma na-
dzieję, że konfrontacja z dawnym 
wrogiem pozwoli mu rozliczyć się 
z przeszłością i zamknąć raz na 
zawsze ten wstrząsający rozdział 
swego życia.
15:15 20:30
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
NIEZGODNA
USA; od 13 lat; akcja/sci-fi/ro-
mans/ 140 min 
Opowiadana historia została 
osadzona w świecie przyszłości, 
w którym ludzie zostają podzie-
lenie na różne frakcje związane 
z cechami ich osobowości. Tris 
Pryor (Shailene Woodley) zostaje 
ostrzeżona, że nigdy nie wpasu-
je się w żadną z tych grup. Gdy 
dziewczyna odkrywa spisek ma-
jący na celu uśmiercenie wszyst-
kich „niezgodnych”, wyrusza w 
podróż, by ustalić, co sprawia, że 
ona i jej podobni są tak niebez-
pieczni, zanim będzie na to za 
późno.
9:30 13:15 18:15 21:15
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA
USA; od 7 lat; dramat/fantasy/
przygodowy/ 140 min 
Ekranizacja biblijnej opowieści o 
potopie. Bóg nakazuje Noemu 
zbudować ogromną arkę. Za-
pewni ona przetrwanie jemu, jego 
rodzinie i wszystkim stworzeniom, 
które znajdą się na jej pokładzie. 
Wkrótce bowiem, Wszechmo-
gący planuje zesłać na ludzkość 
gigantyczny kataklizm.
11:45 14:30 20:00
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
KAPITAN AMERYKA: ZIMOWY 
ŻOŁNIERZ 3D
USA; od 12 lat; akcja/Sci-fi, przy-
godowy/ 128 min 
Marvel Studios przedstawia wy-
czekiwany przez miliony widzów 
na całym świecie film „Kapitan 
Ameryka: Zimowy żołnierz”. Naj-
nowsza część przygód Steve’a 
Rogersa znanego również jako 
Kapitan Ameryka rozgrywa się 
po nowojorskim kataklizmie, w 
którym znaczącą rolę odegrała 
drużyna Avengers. Steve Ro-
gers wiedzie spokojne życie w 
Waszyngtonie i próbuje urządzić 
się we współczesnym świecie. 
Jednak w następstwie ataku na 

jednego z członków organizacji 
S.H.I.E.L.D., Steve zostaje wplą-
tany w sieć zagrażającej całemu 
światu intrygi. Kapitan Ameryka 
wraz z Nataszą Romanoff, zwaną 
Czarną Wdową, próbują ujawnić 
nieustannie rozszerzający się 
spisek. Muszą jednocześnie wal-
czyć z mordercami nieustannie 
depczącymi im po piętach. Kie-
dy udaje im się wreszcie poznać 
pełny obraz wrogiej działalności, 
zyskują nowego sprzymierzeńca 
– Sokoła. Nie jest to jednak ko-
niec walki, gdyż niespodziewanie 
muszą się jeszcze zmierzyć z 
potężnym przeciwnikiem – Zimo-
wym Żołnierzem.
wersja napisy 17:15
wersja dubbing 9:30 12:15
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
MUPPETY: POZA PRAWEM
USA; od 6 lat; familijny/ komedia/ 
115 min 
Ulubieńcy publiczności powracają 
na srebrny ekran w filmie „Mup-
pety: Poza prawem”. Kermit, Pan-
na Piggy, Gonzo, Zwierzak, Miś 
Fozzie i reszta rozrywkowej grupy 
do udziału w swoim zwariowanym 
show zaprosili takie gwiazdy kina 
jak: Tom Hiddleston, Christoph 
Waltz, Salma Hayek, Danny Trejo 
oraz Celine Dion i Lady Gaga.
Podczas światowego tournée 
Muppety zostają wplątane w aferę 
kryminalną o międzynarodowym 
zasięgu. Stoi za nią najzieleńszy z 
czarnych charakterów, przebiegły 
Constantine…
Wersja dubbing 9:15
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 wszystkie 
dni tygodnia na dowolny se-
ans 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 te-
mat zakupu:
•	 firmy	 i	 instytucje	
– mailowo aleksandrawale-
rowicz@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 - Galeria 
Świdnicka
ul. Westerplatte 29, 58-100 
Świdnica
 tel: +48 74 639 90 56
www.cinema3d.pl

Świdnica pamięta 
o Katyniu
Marsz patriotyczny, efektowny koncert przedstawiający w ciekawy sposób 
historię – to elementy świdnickich obchodów związanych ze zbliżającą się 
rocznicą zbrodni katyńskiej.

– Chcemy zachować pa-
mięć o ofiarach zbrodni katyń-
skiej, a także promować war-
tości patriotyczne. Można to 
wyrażać w różnych formach: 
apeli, akademii itp. My jednak 
chcemy zaangażować miesz-
kańców w konkretne działa-
nia. Stąd też pomysł młodych 
świdniczan na marsz, który 
był już organizowany w wie-
lu innych polskich miastach, 
a także specjalny koncert. Te 
wydarzenia nie tylko są dobrą 
okazją do manifestacji nasze-
go patriotyzmu, ale będą też 
stanowiły żywą lekcję historii 
Polski. Cieszę się, że w podob-

ny sposób patrzą również inne 
samorządy, stąd też wsparcie ze 
strony władz pobliskich Świe-
bodzic i burmistrza Bogu-
sława Kożuchowicza – mówi 
Wojciech Murdzek, prezydent 
Świdnicy.

8 kwietnia o godz. 15 z pla-
cu Grunwaldzkiego wyruszy 
marszu grupy rekonstrukcyjnej 
z IV Liceum Ogólnokształcą-
cego w Świdnicy. Mieszkańcy 
będą mogli zobaczyć młodzież 
w mundurach historycznych 
Wojska Polskiego pod eskortą 
żołnierzy sowieckich. Marsz 
przejdzie ulicami Łukowa, Ry-
nek, Franciszkańska na Plac. 

Św. Małgorzaty, gdzie o godz. 
15.30 zaplanowano finał połą-
czony z happeningiem. 

W czwartek 10 kwietnia 
o godz. 18 w sali teatralnej 
Świdnickiego Ośrodka Kultu-
ry odbędzie się koncert zaty-
tułowany: „I pamiętaj, że dana 
ci pamięć. Nie kłam sobie, a 
nikt ci nie skłamie”.  Artyści 
zabiorą słuchaczy w podróż 
po historii Polski. Przez kilka 
miesięcy młodzi muzycy pod 
kierownictwem Mirosława 
Jabłońskiego przygotowywali 
projekt, który zostanie zreali-
zowany w formie inscenizo-
wanego koncertu z udziałem 
solistów wykonujących utwo-
ry z repertuaru m.in. Jacka 
Kaczmarskiego, Przemysława 
Gintrowskiego, Jana Pietrzaka. 
Wstęp wolny. Koncert finan-
sowo wsparło Miasto Świe-
bodzice – Burmistrz Miasta 
Świebodzice Bogdan Kożu-
chowicz oraz Miejski Dom 
Kultury w Świebodzicach.

Źródło: Urząd Miejski w 
Świdnicy
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Willa Odessa – najlepsze miejsce do życia
Przy ulicy Tarasa Szewczenki na legnickim Tarninowie Wille Group Investments kończy budowę eleganckiej i komfortowej Willi Odessa. Już tej  wiosny 
mieszkania wypełnią się gwarem lokatorów. Ostatnie klucze są ciągle do wzięcia. Nie daj się ubiec. Spółka Wille Group oferuje też do sprzedaży lokale 
usługowe w najbardziej prestiżowej dzielnicy Legnicy od 36 do 300 m2 

W ekscytującym otoczeniu – w sercu 
willowej dzielnicy przez kilkadziesiąt lat 
niedostępnej dla zwykłych śmiertelników – 
Wille Grup stworzyło absolutnie wyjątko-
wy budynek. Zaprojektowali go najlepsi ar-
chitekci z pracowni projektowej Niebudek, 
odpowiedzialnej m.in. za tak lubianą przez 
legniczan Galerię Piastów. Willa Odesa ma 
przyćmić wszystkie dotychczasowe inwesty-
cje mieszkaniowe w mieście. Będzie najbar-
dziej prestiżowymi i pożądanym miejscem 
do życia. 

Nowoczesna, szlachetna bryła skrywa 39 
wygodnych mieszkań o powierzchni od 36 
do 110 metrów kwadratowych (ceny zaczy-
nają się od 166 tys. zł). 

Mieszkania są jasne. Mają duże niestan-
dardowe okna (wszystkie z zewnętrznymi 
roletami) i loggie, zapewniające poczucie 
intymności oraz komfortu. Dla ludzi, któ-
rzy tęsknią za wielkimi przestrzeniami, na 
ostatnim piętrze przygotowano rozległe 
apartamenty z tarasami na dachu. Widok 
jest bajeczny, bo dom otaczają stare drzewa. 

By nie zakłócić tej zielonej harmonii, 
garaże zlokalizowano w podziemiu. Jest to 
największy podziemny parking w Legnicy. 
Lokatorom deweloper zapewnia w cenie 
mieszkań miejsce na samochód, ale gdyby 
ktoś potrzebował, może dokupić stanowisko 
w podziemiach na drugie lub trzecie auto.

Do estetycznie urządzonego holu pro-
wadzić będą duże przeszklone wejścia. Na 
klatce schodowej staną sofy i zawisną obrazy, 
by podkreślić prestiżowy charakter budynku. 
Promienie słoneczne wpadające przez świe-
tliki na dachu doświetlą każdą kondygnację.

Do lokali pociągnięto wszystkie po-
trzebne sieci: internet, telewizję satelitarną; 
jest Vectra i Dialog. Dzięki własnemu wę-
złowi, doprowadzającemu ciepło z WPE-
C-u, zminimalizowano koszt ogrzewania. 
Dla wygody mieszkańców winda będzie ku-
roswać aż do poziomu minus jeden. 

Jednym z priorytetów inwestora jest 
bezpieczeństwo lokatorów. Ma je zapew-
nić system monitoringu. Dzięki kamerom, 
mieszkańcy będą mieli w prywatnych tele-

wizorach bezpłatny podgląd na wszystko, co 
się dzieje przed Willą, na klatce schodowej 
i w garażach.  

Z tyłu budynku zaplanowano plac zabaw 
dla dzieci i otoczoną zielenią strefę relak-
su, do wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Będzie mu sprzyjać wyjątkowa atmosfera 
Tarninowa. Starodrzew odgradza tę część 
miasta od gwaru, choć z Willi Odesa do 
centrum Legnicy jest zaledwie kilka minut 
spacerem. W pobliżu są szkoły, przychod-
nia, markety, hala sportowo-widowiskowa; 
wszystko, by żyło się przyjemnie. 

Na Tarninowie zlokalizowane są również 
lokale usługowe, które Wille Group posiada 
w swej ofercie. Zainteresowanym oferuje 
bezpłatną obsługę kredytową. Lokale mają 
od 36 o 300 m2 powierzchni. 
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