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Dzieci Brave w Wałbrzychu
Ponad 20 dzieci z Ugandy, Rosji, Maroka i Warszawy przyjechało do Wałbrzycha, aby przez dwa tygodnie uczestniczyć w warsztatach i prezentacjach. 
Wałbrzyski finał projektu odbędzie się 2 lipca w Starej Kopalni.

Brave Kids to międzynarodowy 
projekt, w którym biorą udział głów-
nie dzieci z ubogich rodzin, zagrożo-
ne wykluczeniem społecznym, a także 
pochodzące z krajów, w których toczą 
się konflikty zbrojne. Jest to program 
edukacyjny skierowany do dzieci, dla 
których sztuka jest szansą na wyrwanie 
się z codzienności i polepszenie swojej 
sytuacji społecznej.

- To odważne dzieci, dlatego, że 
właśnie z tak daleka do nas przyjeż-
dżają, aby dzielić się swoimi umiejętno-
ściami, swoją kulturą, swoim kawałkiem 
świata. Brave Kids jest dzieckiem Brave 
Festiwalu, dokładnie 6 lat temu po-
wstała pierwsza edycja naszego projek-
tu edukacyjnego, początki były bardzo 
skromne, ale co roku projekt się rozwi-
ja, witamy dzieci w nowych miastach, 
zwiększa się też liczba dzieci – mówi 
koordynator projektu Brave Kids w 
Wałbrzychu, Magdalena Sawicka.

W projekcie bierze udział 120 dzieci 
z 15 krajów. Oprócz Wałbrzycha, mia-
stami goszczącymi dzieci są: Warszawa, 
Wrocław, Puszczykowo i Przemyśl.

Źródło: Stara Kopalnia
FOT. STARA KOPALNIA 
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Miliony euro dla aglomeracji
Porozumienia na wsparcie Dolnoślązaków podpisane. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawarł 
je z trzema ZIT-ami – Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Aglomeracji Wałbrzyskiej i Aglome-
racji Jeleniogórskiej. Do miast i miejscowości na tych terenach tylko na działania społeczne popły-
nie w sumie ponad 56,9 mln euro.

Pieniądze przyznane 
na Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne pocho-
dzą z funduszy unijnych 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020. Zosta-
ną przeznaczone na liczne 
działania prospołeczne m. 
in. otwieranie nowych żłob-
ków, pomoc potrzebującym, 
czy też wsparcie seniorów.

– Blisko 57 milionów 
euro to środki specjal-
nie adresowane dla trzech 
dolnośląskich ZIT-ów na 
działania społeczne. De-
dykowane są obszarom, na 
których włodarze mogą się 
skupić na rozwiązywaniu 
konkretnych problemów, bo 
te nie wszędzie mają takie 
same priorytety. Co wię-
cej współpraca w ramach 
Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych pozwala 
samorządom na działanie 
kompleksowe, nie tylko 
na terenie przez nich bez-
pośrednio zarządzanym. 
Przedstawiciele ZIT-ów 
będą nas wspierać w oce-
nie zgodności projektów z 
zaplanowanymi działania-
mi, biorą również udział w 

opracowywaniu kryteriów, 
którymi będziemy się kie-
rować przy wyborze pro-
jektów – mówi Monika 
Kwil-Skrzypińska, dyrek-
tor Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy, 
która jedno z pierwszych 
porozumień podpisała we 
wrocławskim ratuszu z wi-
ceprezydentem Maciejem 
Blujem.

– To kolejny element 
naszej współpracy w ramach 
wydatkowania pieniędzy na 
wrocławski ZIT. Podpisa-
ne porozumienie dotyczy 
przekazania funduszy m. in. 
na aktywizację społeczno
-zawodową mieszkańców – 
dodaje wiceprezydent Bluj.

Podobne porozumienie 
zostało podpisane przez 
prezydenta Wałbrzycha, 
Romana Szełemeja. A wi-
ceprezydent Jeleniej Góry, 
Jerzy Łużniak zawarł poro-
zumienie z Lillą Jaroń, wi-
cedyrektor ds. zarządzania 
Europejskim Funduszem 
Społecznym w DWUP.

Źródło: Dolnośląski Wo-
jewódzki Urząd Pracy 

Na co ta kasa?
Aktywna integracja spo-

łeczno-zawodowa, pomoc i 
opieka – to jeden z elemen-
tów działań społecznych w 
ramach RPO, realizowanych 
przez Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne, na które 
przeznaczono blisko 57 mln 
euro.

ZIT Wrocławskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego będzie 
miał do dyspozycji 23,7 mln 
euro, ZIT Aglomeracji Wał-
brzyskiej – 21,4 mln euro, zaś 
ZIT Aglomeracji Jeleniogór-
skiej 11,8 mln euro.

Unijne wsparcie zostanie 
przeznaczone m. in na:

• godzenie życia zawodo-
wego i prywatnego:

Darmowa opieka dla 
dzieci do lat 3 – fundusze na 
przystosowanie, rozwój lub 
wyposażenie żłobków, klu-
bów malucha i innych form, 
które zagwarantują opiekę 
najmłodszym. Ma to od-
ciążyć rodziców i pozwolić 
im na powrót do pracy lub 
poszukanie nowego zajęcia. 
Dzięki takim działaniom do 
2023 r. na terenie działania 
ZIT-ów ma powstać ponad 
1 tys. miejsc opieki dla ma-
luchów.

•  wsparcie przed wyklu-
czeniem dla blisko 10 tys. 
Dolnoślązaków w szcze-
gólności na aktywną inte-
grację społeczno-zawodową 
(staże, szkolenia, wsparcie 
psychologiczne i specjali-
styczne itp.), dodatkowo na 
wysokim poziomie usługi 
społeczne dla 3 tys. osób. 

Bardzo ważna część 
działań społecznych w ra-
mach RPO, która osobom 
potrzebującym np. opusz-
czającym ośrodki opiekuń-
cze, pomoże odnaleźć się w 
„zwykłym życiu”. 

Dolnoślązacy będą mo-
gli korzystać ze wsparcia, 
mieszkań treningowych, 
czy też pomocy mentora. 
Zaplanowano także adre-
sowane działania (grupy 
terapeutyczne, konsultacje, 
rozwój osobisty) dla cho-
rych, potrzebujących, czy 
też niepełnosprawnych. 
Generalnie osoby potrzebu-
jące, w tym osoby w wieku 
senioralnym, mogą liczyć na 
wsparcie socjalno-bytowe 
oraz opiekuńcze.

Upadłe stolice

Filip Springer – pisarz, reporter, fotograf wyczulony na 
pustkę, rozpad i przemijanie – od trzech miesięcy peregry-
nuje po byłych stolicach województw. W wyniku reformy 
administracyjnej sprzed 16 lat utraciły coś więcej niż splen-
dor. Reporterska podróż być może da odpowiedź, jak głę-
boka jest ta strata i jak zdegradowane do peryferii stolice 
sobie z nią radzą.

Niczym spadające gwiazdy, wciąż ciągną za sobą ogony 
pomniejszych miejscowości, z którymi tworzą silniej lub 
słabiej sformalizowane aglomeracje. W przypadku Wał-
brzycha ważnym spoiwem staną się Zintegrowane Inwesty-
cje Terytorialne – wymuszający współpracę mechanizm, za 
pomocą którego samorządy będą absorbować środki unijne 
do roku 2020. Legnica na utworzenie ZIT-u z sąsiadami 
się nie zdecydowała, ale snuje ciekawe plany budowy Le-
gnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego ze zinte-
growaną siecią połączeń komunikacyjnych sięgających od 
Głogowa po sam Bolesławiec. 
Obie byłe stolice województw, które reforma z 1999 roku 
wyrzuciła na peryferia Wrocławia,  wciąż próbują odgry-
wać rolę lokalnych liderów jako największe skupiska ludno-
ści w swoich regionach. Jednocześnie trudno nie dostrzegać 
ambicji mniejszych ośrodków, takich jak Lubin, Głogów 
czy Świdnica. Impuls do gry o tron dała im ta sama re-
forma administracyjna, która zdegradowała dawne stolice 
województw. 
Świdnica zdołała do dziś zachować nadrzędne wobec wał-
brzyskiego wymiaru sprawiedliwości urzędy: Prokuratu-
rę Okręgową i Sąd Okręgowy. Tu mieści się też siedziba 
diecezji. A upadek wałbrzyskich kopalń węgla na długi 
czas poważnie osłabił zarówno przemysłowy potencjał 
Wałbrzycha, jak i argumenty za jego przywództwem w re-
gionie. Dopiero prezydent Roman Szełemiej wyprowadza 
miasto z klinczu, w którym tkwiło przez kilkanaście lat, 
realizując ambitne projekty w rodzaju Starej Kopalni, bu-
dowy setek nowych mieszkań, aquaparku czy filharmonii. 
W mieście powstaje atrakcyjna oferta przeciwstawiająca się 
niekorzystnym tendencjom demograficznym.
Legniczanie pogardliwie przypominają, że jeszcze w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia na lubińskim rynku pasły 
się kozy. Ale to 74-tysięczny Lubin, a nie Legnica uchodzi 
za serce Miedziowego Zagłębia, gdyż mieści się tu siedziba 
jednej z największych polskich firm, KGHM Polska Miedź 
S.A. W miarę przesuwania się wydobycia rudy na północ 
i modernizacji hut w Głogowie, tylko spadło znaczenie 
Legnicy jako ważnego ośrodka hutniczego. Prezydent Lu-
bina Robert Raczyński sprytnie wykorzystuje sprzyjające 
mu okoliczności. W ostatnich latach Lubin oderwał się od 
mglistego wciąż LGOF-u i samodzielnie – w opozycji do 
legnickich planów - wykreował na nowoczesne, wygodne 
miasto, z darmową komunikacją publiczną i bezpłatnym 
internetem dla wszystkich. Wraz z sukcesem Pawła Kukiza 
zyskuje też na politycznym znaczeniu – w końcu to tutaj 
odbywały się spędy kukizowców i tutaj wykuwa się kształt 
ugrupowania, które po nadchodzących wyborach będzie 
prawdopodobnie jedną z głównych sił w Sejmie. 
Z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy projektu Filipa 
Springera i jego podsumowanie, jakim będzie reporterska 
książka o byłych stolicach województw. Bardzo jestem cie-
kaw tej perspektywy przybysza z zewnątrz. Tymczasem po-
lecam śledzenie w internecie bieżących obserwacji repor-
tera i jego lokalnych przewodników. Wystarczy wpisać do 
wyszukiwarki hasło: Miasto Archipelag.

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

Skazani za cuda nad urną
Gorzka żołądkowa, za którą podczas wyborów uzupełniających w marcu 2013 roku kupowano 
głosy w Jedlinie Zdroju, dawno jest już wspomnieniem. Wspomnienie to mocno i niezbyt przy-
jemnie wgryzło się w pamięć Zdzisława B., który rozprowadzał butelki, i dwóch mężczyzn, którzy 
dali się skusić na trunek. 

Sąd wydał niedawno 
wyrok w mniej znanym z 
dwóch wałbrzyskich pro-
cesów o korupcję wybor-
czą. Prokuratura oskar-
żała Zdzisław B., że 24 
marca 2013 roku podczas 
wyborów uzupełniających 
do rady powiatu wałbrzy-
skiego proponował trzem 
osobom wódkę za odda-
nie głosu na konkretnego 
kandydata. Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu uznał Zdzi-
sława B. za winnego i ska-

zał go na rok więzienia w 
zawieszeniu na 3 lata. 

Przekupywani wód-
ką wyborcy dzielili ławę 
oskarżonych ze Zdzisła-
wem B. Podczas procesu 
udało się udowodnić, że 
dwaj z nich wzięli alkohol 
i zagłosowali zgodnie ze 
wskazówkami. Ci zostali 
skazani na 4 miesiące po-
zbawienia wolności w za-
wieszeniu na 3 lata. Co do 
zachowania trzeciego męż-
czyzny, sąd nie miał pew-

ności, więc go uniewinnił. 
Wyrok jest nieprawo-

mocny i może podlegać 
zaskarżeniu. Gorzka żo-
łądkowa nie pomogła Ko-
mitetowi Wyborczemu 
Wyborców Andrzej Stram 
wygrać wyborów. Ugrupo-
wanie nie uzyskało manda-
tu w wyborach.

W Sądzie Rejonowym 
w Wałbrzychu zbliża się 
do końca także drugi pro-
ces o korupcję wyborczą. 
Dotyczy on wyborów pre-

zydenckich w roku 2010 w 
Wałbrzychu, gdy skupo-
wano głosy wyborców na 
Piotra Kruczkowskiego. W 
tej sprawie na ławie oskar-
żonych siedzi sześć osób, 
w tym były radny Stefanos 
E., eksprezes Wałbrzyskie-
go Związku Wodociągów 
i Kanalizacji, oskarżony o 
kierowanie korupcyjnym 
procederem. 

Piotr Kanikowski
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Unikatowa wystawa
W  Centrum Ceramiki Unikatowej Starej Kopalni miało miejsce otwarcie 
wystawy prac Kazimierza Kalkowskiego.

Kazimierz Kalkowski jest 
absolwentem gdańskiej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych. Dziedziny twór-
czości które uprawia to: malar-
stwo, rysunek, rzeźba, projek-
towanie witraży i kompozycji 
ściennych. Jego sztukę charak-
teryzuje bogactwo filozoficzne 
i ekspresyjne formy. Kazimierz 

Kalkowski to artysta nadzwy-
czaj sprawny manualnie, co 
umożliwia mu ekspresyjne 
wyrażenie świata własnych 
myśli i odczuć. Jest to artysta 
wszechstronny, najbardziej 
znany i ceniony za rzeźby, któ-
re charakteryzuje swoistość 
tworzywa, oryginalność formy, 
wyjątkowy kunszt wykonania 

oraz nośna filozofia.
Wystawa, zorganizowa-

na wspólnie przez Fundację 
„Unikat” oraz Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia jest 
dostępna do zwiedzania do 
końca września.

Źródło: Stara Kopalnia
FOT. STARA KOPALNIA

„Mine of House” w Starej Kopalni
Już 1 sierpnia w Centrum 

Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
odbędzie się wyjątkowe wyda-
rzenie o skali nie notowanej jak 
dotąd w Wałbrzychu: Mine of 
House czyli Kopalnia Muzyki 
House.

Miejsce: plac eventowy Sta-
rej Kopalni, początek: godzina 
20.00. Na ten niepowtarzalny 

event Stara Kopalnia zaprasza 
wszystkich miłośników muzyki 
house i nie tylko. Zagrają wy-
konawcy z Polski i zagranicy, w 
tym: Novika, Blazers and Jeans 
(Londyn), DJ Flor (Wrocław), 
DJ Novicky (Wałbrzych), DJ 
D`Vision (Wrocław) oraz DJ 
Mono (Wałbrzych).

„Mine of house” to całonoc-

na dawka najlepszego house'u 
podana wśród industrialnej 
przestrzeni Starej Kopalni, uzu-
pełnionej światłem, najwyższej 
jakości dźwiękiem i atmosferą 
muzycznego święta, jakiego do 
tej pory w Wałbrzychu jeszcze 
nie było.

Źródło: Stara Kopalnia
FOT. STARA KOPALNIA 
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Zaliczone gimnazjum na pięć?
Niestety nie. Gimnazjaliści z Dolnego Śląska osiągnęli na egzaminie końcowym wyniki słabsze od średniej krajowej. W Wałbrzychu, powiecie wałbrzy-
skim i świdnickim te dysproporcje są jeszcze wyraźniejsze. 

Średnia krajowa z języka 
polskiego wynosi 62 procent. 
Średnia dolnośląska – 61,2 
procent. To dosyć wyśrubo-
wane wyniki. Najbardziej 
zbliżyli się do nich gimna-
zjaliści z powiatu świdnic-
kiego (60,2 proc.). Średnia 
dla powiatu wałbrzyskiego 
to 59,2 proc. a dla miasta 
Wałbrzych 58,7 proc. 

Z historią i WOŚ jest 
podobnie: przy wysokiej 
średniej krajowej (64 proc.) 
i wojewódzkiej (63,2 proc.) 
błyszczą gimnazjaliści  z po-
wiatu świdnickiego. Są na-
wet odrobinę lepsi od ogółu 
rówieśników z Dolnego Ślą-
ską (63,4 proc).  Wałbrzych i 
powiat wałbrzyski osiągnęły 
61,4 proc.  Niby nie ma się 
czego wstydzić, ale to jednak 
przeciętność. 

Część matematycz-
no-przyrodnicza w całym 
kraju poszła słabiej. Średnia 
ogólnopolska to 48 proc. 
z matematyki i 50 proc. z 

przedmiotów przyrodni-
czych. Średnia dolnośląska 
wyniosła odpowiednio 46,8 
proc. i 49 proc.  W powie-
cie świdnickim: 45,1 proc. 
(matematyka) i 48,7 proc. 
(przedmioty przyrodnicze), 
a w powiecie wałbrzyskim: 
43,3 proc. (matematyka) i 
46,1 proc. (przedmioty przy-
rodnicze). Najsłabiej znowu 
wypadają gimnazja z Wał-
brzycha ze średnią (odpo-
wiednio) 42,5 proc. i 46 proc. 

Na tle dolnośląskich 
wyników Wałbrzych może 
się za to pochwalić dobrze 
zdanym egzaminem z ję-
zyka niemieckiego. Średnia 
56 proc. na poziomie pod-
stawowym i 49,3 proc. na 
poziomie rozszerzonym jest 
lepsza od wojewódzkiej (od-
powiednio: 52,9 i33,5 proc), 
a w przypadku poziomu roz-
szerzonego także od średniej 
krajowej (41 proc.). W po-
wiecie świdnickim gimna-
zjaliści napisali egzamin z 

języka niemieckiego na 52,9 
proc. (poziom podstawowy) 
i 33,5 proc. (poziom rozsze-
rzony). Powiat wałbrzyski 
osiągnął wyniki odpowied-
nio: 53,1 i 35,3 proc. 

Ze znajomością angiel-
skiego region jest jednak 
tak samo jak z matematyką 
i językiem polskim. Średnia 
krajowa to 67 proc. (poziom 
podstawowy) i 48 proc. (po-
ziom rozszerzony). Dolny 
Śląsk zdawał na 66,6 proc. 
i 49,2 proc. Młodzież z 
powiatu świdnickiego jest 
blisko: 66 proc. (poziom 
podstawowy) i 47,7 proc. 
(poziom rozszerzony). Wał-
brzyscy gimnazjaliści napi-
sali egzamin z angielskiego 
odpowiednio na 63,3 proc. 
i 44,6 proc.. Słabiej poszedł 
on ich rówieśnikom z powia-
tu: 62,4 i 41,4 proc. 

Piotr Kanikowski
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Studia 2015: prace dorywcze 
studentów i ich zarobki
Rekrutacja 2015 na studia już się rozpoczęła. Każdy z maturzystów prawdopodobnie wybrał już kierunek studiów, pozostaje więc tylko czekać na wyniki 
rekrutacji. Później trzeba jeszcze znaleźć sobie lokum na czas studiów. A praca? Czy można połączyć ją z nauką? Jakie są najpopularniejsze prace do-
rywcze dla studentów?

Korepetycje i pisanie prac 
Udzielanie dodatkowych 

lekcji to praca dorywcza, na 
którą decyduje się najwięcej 
studentów. W końcu korepety-
cji można udzielać ze wszyst-
kiego: matematyki, chemii, 
polskiego, a nawet z historii i 
WOS-u - szczególnie przed 
maturami. W Warszawie za 
godzinę korepetycji można 
dostać od 30 - 70 zł, przy czym 
najwyższa stawka nie dotyczy 
jedynie studentów uczących 
niszowych języków. Nawet 
tyle za dodatkowe zajęcia pła-
cili w tym roku maturzyści, 
którzy chcieli poćwiczyć przed 
ustną maturą z polskiego. 

Inną popularną pracą do-
rywczą jest pisanie lub ich 

korekta. I choć wydawałoby 
się, że to zajęcie jedynie dla 
polonistów, to decydują się na 
nią również studenci innych 
filologii czy dziennikarstwa. 
Za korektę jednaj strony znor-
malizowanego maszynopisu 
można zażyczyć sobie nawet 
14 zł (mowa o korekcie tekstu 
z języku polskim).

Praca w gastronomii 
Decyduje się na nią wie-

lu studentów mimo niskich 
zarobków. Dlaczego? Choć 
pensja kelnera to nierzadko 
mniej niż 10 zł za godzinę, to 
może on liczyć na napiwki, a 
te mogą znacznie podnieść 
całość wynagrodzenia. Wadą 
tej pracy jest jednak czasem 

zbyt elastyczny grafik - osoby 
zatrudnione w gastronomii 
nierzadko muszą zostawać w 
pracy dłużej tudzież przycho-
dzić znacznie wcześniej.

Student recepcjonista 
To chyba wymarzona pra-

ca dla każdego studenta. Pra-
cując na recepcji często można 
nawet przeglądać notatki czy 
ulubione strony internetowe. 
Trzeba jednak pamiętać, że do 
obowiązków należy wystawie-
nia faktur czy kontakt telefo-
niczny z klientami, jest to więc 
zajęcie dla odpowiedzialnych 
osób, które mają podzielną 
uwagę. Pracując jako recep-
cjonista można zarobić nawet 
13,5 zł za godzinę. 

Dodatkowym atutem tej 
pracy jest to, że kluby spor-
towe, hotele czy firmy często 
poszukują weekendowych pra-
cowników, dając tym samym 
szansę dorobienia sobie stu-
dentom dziennym, którzy cza-
sem nie są w stanie pogodzić 
planu zajęć z grafikiem pracy.

Praca w sklepach odzie-
żowych 

W sklepach odzieżowych 
zazwyczaj pracują studenci, 
dlatego grafik jest wyjątkowo 
elastyczny. Pracownicy skle-
pów mogą też liczyć na spore 
zniżki podczas własnych za-
kupów. Wadą tej pracy jest to, 
że - choć nie widać tego pod-
czas spacerowania pomiędzy 

wieszakami - jest naprawdę 
bardzo ciężka, a po całym 
dniu pracownika bolą plecy i 
nogi. Pracownicy popularnych 
sklepów odzieżowych mogą 
jednak liczyć na umowę o pra-
cę, może też dlatego tyle osób 
decyduje się na taką formę do-
rabiania sobie na studiach.

Czy studia i praca się nie 
gryzą? 

Okazuje się, że nie. I choć 
rzeczywiście na pierwszym 
roku jest lepiej, jeśli student 
może poświęcić się wyłącznie 
nauce, to i brak tej możliwości 
bynajmniej nie oznacza ko-
nieczności studiowania w try-
bie zaocznym. Planem studiów 
można bowiem manipulować 

i dostosować go do grafiku 
pracy. Również wykładowcy 
są coraz częściej ustępliwi w 
stosunku do studentów, którzy 
pracują: pozwalają im na prze-
pisywanie się z grupy do grupy 
i - jeśli student nie przesadził 
- odrabianie nawet wielu nad-
programowych nieobecności. 
Co ciekawe, również praco-
dawcy przychylniej patrzą na 
absolwentów, którzy potrafili 
pogodzić pracę z nauką - bo, 
choć wymienione wyżej zajęcia 
są raczej pracami dorywczymi, 
niezwiązanymi z wybieranymi 
studiami, to przecież świadczą 
o zaradności i zorganizowaniu 
studenta. 

Źródło: edulandia.pl
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Wybitne osiągnięcia w le-
czeniu chorób kręgosłupa. Traf-
ność diagnostyczna i progno-
styczna. Entuzjazm. Pewność 
siebie. Empatia. Wrażliwość na 
cierpienie. Autentyczne relacje z 
chorymi. Doskonały zmysł ob-
serwacji, wyciągania i formuło-
wania wniosków.

To co wydaje się najbardziej 
znamienne u Jerzego Raka, to 
podejście do pacjenta i jego cho-
roby. Jerzy doszedł do wniosku, 
że jeżeli zaszedł proces , po-
wiedzmy niekorzystny, to należy 
go odwrócić. Myśli o tym, jak 
można naprawdę pomóc dane-
mu pacjentowi, czyli jak go wyle-
czyć z dolegliwości, tak, aby był w 
stanie zdrowia, czyli równowagi 
organizmu, aby mógł normal-
nie funkcjonować. Jego wielkość 
polega na samodzielnym dojściu 
do tych rozwiązań. Ciekawym i 
nowatorskim wątkiem w jego 
pracy jest wzajemne powiązanie 
ciała, umysłu, pamięci i wyobraź-
ni. Nasuwające się zbieżności ze 
wschodnimi systemami lecze-
nia wskazują na fakt, jak wielką 

ilość wiedzy i informacji czerpie 
z własnego doświadczenia i wła-
snej intuicji.

Jego praca badawcza jest 
uważana za fascynującą. Warto 
ją ujawnić. Mówią o nim, że jest 
bardziej doświadczonym tera-
peutą, niż inni o znanych nazwi-
skach. Ma fotograficzną pamięć 
i wykazuje się geniuszem w dia-
gnozowaniu. Kim więc jest ten 
człowiek? Oskarżany o magię, o 
bycie szalonym naukowcem, czy 
pewnego rodzaju czarodziejem 
, postrzegany jako egocentryk. 
Wie o czymś, czego nie wie 
większość tych, którzy nazywają 
siebie „naukowcami”. 

Jerzy tak wypowiada się o 
pracy innych bioenergoterapeu-
tów: 

To są genialni ludzie, któ-
rzy są bardziej metafizykami 
niż naukowcami. Znaczy to, że 
zajmują się bardziej siłami nad-
przyrodzonymi. Jest to świetna 
terapeutyczna zasłona, która 
fascynuje, olśniewa i sprawia, że 
ludzie są ślepi na błędy zawarte 
w jej podstawach. 

Mogę śmiało zacytować 
słowa Tesli : „teraźniejszość jest 
wasza, a przyszłość jest moja”. 
Próbuję wyjaśnić prawa, które 
już istnieją. 

Jerzy swoje badania i pro-
jekty opiera na teorii grawitacji, 
odkrytej wcześniej przez znako-
mitego fizyka Nikola Teslę. Tesla 
stwierdził, że „nie ma innej ener-
gii w materii, niż ta, która jest 
otrzymywana z otoczenia”. W 
prowadzonej przez niego Księ-
dze Pamiątkowej, istnieją zapisy 
dotyczące jego eksperymentów.

Co mówi Jerzy?
Zadasz zapewne pytanie: 
- Skąd mam wiedzieć, że 

mogę zaufać Tobie? Będę CI 
mówił szczerze , a jeśli nie chcesz 
usłyszeć prawdy, to nie pytaj się 
mnie o nic.

Czujesz się bardzo zagubio-
ny i zdezorientowany, co wybrać 
i jaką drogą pójść? Konieczność 
dokonywania wyborów wy-
kańcza cię. Często kręcisz się w 
kółko, od jednej opcji do drugiej. 
Bez przerwy stoisz na rozdro-
żu. Doświadczasz decyzyjnego 

paraliżu. A w końcu, gdy się na 
coś decydujesz, dopadają cię wąt-
pliwości. Zadajesz sobie wtedy 
pytanie, czy to była najlepsza de-
cyzja. Wątpliwości sprawiają, że 
trudniej być ci konsekwentnym 
i zdecydowanym. Przez to ule-

gasz pokusom. Zbaczasz wtedy z 
wybranej drogi, gdy ktoś obiecuje 
ci coś łatwiejszego i przyjemniej-
szego. Wtedy wracasz do punktu 
wyjścia. Zabawa zaczyna się od 
nowa. 

Jak poradzić sobie w gąsz-

czu możliwości? Którą drogę 
wybrać? Każda ma swoje plusy 
i minusy. Dokonywane wybory, 
mają wpływ na twoje zdrowie, 
ciało i mózg.

Wszyscy wiemy, że emocje i 
entuzjazm są zaraźliwe.

Jerzy Rak to niezwykle barwna, charyzmatyczna i ekscentryczna postać. Jeszcze kilka lat temu irytował wszystkich swoim sposobem bycia, niesamowitym poczuciem 
humoru, dużym dystansem do siebie i bezkompromisowością. Chorzy potrzebują kogoś, kto im pomoże, ktoś, kto spełni ich oczekiwania. Jakie cechy charakteru 
decydują o tym, że Jerzy przyciąga do siebie pacjentów, jak magnes? 

Niezwykła historia legnickiego terapeuty
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od 26.06.2015 
do 02.07.2015

PREMIERY:
MINIONKI 2D/3D – Premiera 
26.06.2015r
USA; b/o ; Animacja/Familijny/Kome-
dia  91 min
Film zabierze nas w przeszłość, 
dzięki czemu poznamy historię Mi-
nionków - od zarania dziejów do 
czasu, gdy w ich życiu pojawił się 
Gru. Minionki zawsze potrzebowa-
ły złego przywódcy, służyły już T. 
Rexowi, Czyngis-chanowi, Napole-
onowi, a nawet hrabiemu Drakuli, 
tyle tylko, że… wszystkich ich przy-
padkowo zgładziły. Teraz, kiedy nie 
mają komu służyć, są pogrążone 
w rozpaczy. Minionki Kevin, Bob i 
Stuart desperacko poszukując zła, 
przemierzają cały świat. Po drodze 
detronizująkrólową Elżbietę II i wplą-
tują się w najdziwniejsze przygody. 
Na Florydzie, podczas tajemnej kon-
wencji złoczyńców poznają Scarlett 
Overkill (w wersji oryginalnej głosu 
użyczyła jej Sandra Bullock), pierw-
szy w historii tak czarny kobiecy cha-
rakter. W niej cała nadzieja
2D  9:45   11:30   14:00   16:00   17:15
3D  9:00   11:00   13:00   15:00   19:30
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
POLOWANIE NA PREZYDENTA – 
Premiera 26.06.2015r
Finlandia/Niemcy/Wielka Brytania; 
od 12 lat ; Akcja  110 min
Kiedy rakiety terrorystów niszczą 
prezydencki Air Force One nad gę-
sto zalesionym terytorium Finlandii, 
jedyną nadzieją na przetrwanie gło-
wy państwa staje się Oskari – spad-
kobierca słynnego rodu myśliwych. 
Chłopak, który w środku dzikiej 

puszczy, zgodnie z lokalną tradycją, 
przechodzi właśnie swój test na mę-
stwo, odnajduje kapsułę ratunkową i 
uwalnia prezydenta, zanim na miej-
sce katastrofy przybywają uzbrojeni 
agresorzy. Podczas gdy Pentagon 
podejmuje desperackie próbynamie-
rzania przywódcy narodu, dla Oska-
riego i jednego z najważniejszych 
ludzi na ziemi rozpoczyna się praw-
dziwa walka o przetrwanie. Wielkie 
polowanie, które może odmienić losy 
świata!
13:45    20:15
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
LATO W PROWANSJI – Premiera 
26.06.2015r
Francja; od 12 lat ; Dramat/Komedia  
105 min
Lato w Prowansji” to wzruszająca, 
pełna pozytywnej energii, ciepła i 
humoru komedia z Jeanem Reno w 
roli głównej.
11:45   18:00
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI 2D/3D– 
Premiera 01.07.2015r
USA; b/o ; Animacja/Familijny/Kome-
dia  102 min
Kiedy Riley wraz z rodzicami opusz-
cza rodzinne strony i przenosi się do 
San Francisco, usiłuje dostosować 
się do nowej sytuacji. Jak każdym 
z nas, bohaterką kierują emocje: 
Radość, Strach, Gniew, Odraza i 
Smutek. Dorastanie bywa trudne, 
także dla Riley. Chociaż Radość robi 
wszystko, by utrzymać pozytywną 
atmosferę, dziewczynce nie jest ła-
two odnaleźć się w nowym mieście, domu i szkole…

2D  9:30   17:45
3D  11:45   16:00
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
TERMINATOR: GENISYS 2D/3D– 
Premiera 01.07.2015r
USA; od 15 lat ; Akcja/Sci-Fi  120 min
Niedaleka przyszłość. W roku 2029 
John Connor stoi na czele podzie-
mia, walcząc z zagrażającymi ludz-
kości cyborgami. W tej nierównej 
walce musi zmierzyć się z siłami 
przeszłości i … przyszłości. Aby za-
pewnić sobie życie, wysyła w prze-
szłość zaufanego porucznika Kyle’a 
Reese’a, który musi uratować matkę 
Connora przed śmiercią. Ale to, cze-
go się dowiaduje, zmienia wszystko. 
Oprócz Ziemi A i Ziemi B istnieje 
jeszcze jedno uniwersum – C, które 
ma stać się miejscem dla ludzkości. 
Tymczasem SkyNet szykuje się do 
najpotężniejszej wojny w dziejach. 
Wojny, której celem jest zgładzenie 
gatunku ludzkiego.
2D  16:00
3D  20:45   21:30
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
EKIPA 
USA; od 15 lat ; Komedia  104 min
Gwiazdor filmowy Vincent Chase 
(Adrian Grenier) oraz jego chłopcy 
— Eric (Kevin Connolly), Turtle (Jer-
ry Ferrara) i Johnny (Kevin Dillon) 
powracają... i ponownie nawiązują 
współpracę z szefem wytwórni/su-
peragentem Arim Goldem (Jeremy 
Piven). Niektóre z celów, do których 
dążyli, uległy zmianie, jednak ist-
niejąca między nimi więź pozostaje 
nienaruszona, gdy razem lawirują w 
kapryśnym, a często także okrutnym 
świecie Hollywood.
11:30  21:30

Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
DZIEWCZYNA WARTA GRZECHU 
USA; od 12 lat ; Komedia  93 min
Arnold (Owen Wilson) - żonaty reży-
ser przybywa do Nowego Jorku, by 
rozpocząć próby do swej najnowszej 
komedii. Zanim jednak przystąpi do 
pracy, postanawia skorzystać z uro-
ków wielkiego miasta. Upojna noc w 
towarzystwie uroczej dziewczyny do 
towarzystwa o imieniu Izzy nastroi 
go tak romantycznie, że zapropo-
nuje jej pewien układ. W zamian za 
porzucenie niegodnego procederu, 
Izzy otrzyma okrągłą sumkę, by móc 
zrealizować swe życiowe marzenia. 
Ta wielkoduszna propozycja rozpęta 
w życiu Arnolda prawdziwe tornado. 
Okazuje się, że Izzy całe życie ma-
rzyła, by zostać aktorką. Nic dziw-
nego więc, że zjawia się na castingu 
do sztuki reżyserowanej przez… Ar-
nolda. Nie byłoby w tym jeszcze nic 
strasznego, gdyby nie fakt, że jedną 
z głównych ról w przedstawieniu gra 
jego żona.
15:45  18:30
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
TWARZ ANIOŁA 
Hiszpania/Wielka Brytania/Włochy; 
od 12 lat ; Dramat  100 min
To miał być film o „pięknej morder-
czyni”, która stała się celebrytką zna-
ną jako „Foxy Knoxy”. Tabloidowa 
historia, która trafiłaby do masowej 
wyobraźni. Ale rzeczywistość okaza-
ła się ciekawsza niż tania sensacja 
opisana w prasie…
13:30   17:45
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
NAZNACZONY: ROZDZIAŁ 3 
USA; od 15 lat ; Horror  97 min
Rozdział trzeci odsłoni przed nami 

historię sprzed wydarzeń, jakie działy 
się w nawiedzonej rodzinie Lamber-
tów w obu poprzednich częściach. 
Początkująca aktorka Quinn Brenner 
(Stefanie Scott) czuje, że z zaświa-
tów próbuje się z nią skontaktować 
matka. O pomoc zwraca się do uta-
lentowanego medium - Elise Rainier. 
Elise, poruszona sytuacją wrażliwej 
nastolatki, próbuje ochronić ją przed 
duchami, ale tragedia, jaką przeżyła 
sprawia, że niechętnie używa swoich 
mediumicznych zdolności. Podczas 
gdy owdowiały ojciec dziewczyny, 
Sean (Dermot Mulroney), próbuje 
scalić rodzinę po śmierci żony, szo-
kujący wypadek przykuwa nastolatkę 
do łóżka. To właśnie wtedy nad bez-
silną Quinn gromadzą się złe, nad-
przyrodzone moce. Wciąż niechętna 
Elise, walcząc z własną wiarą, posta-
nawia pomóc przerażonej nastolatce 
i skontaktować się ze zmarłymi. Po-
magają jej w tym nielicencjonowani 
parapsychologowie - Tucker (Angus 
Sampson) i Specs (Leigh Whan-
nell). Szybko okazuje się, że duch, 
któremu ma stawić czoła Elise jest 
najbardziej bezwzględnym wrogiem, 
z jakim kiedykolwiek przyszło jej się 
zmierzyć - nienasyconym demonem 
o niepowstrzymanym głodzie ludz-
kiej duszy
20:00  22:15
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
JURASSIC WORLD 3D 
USA; od 12 lat ; Przygodowy/Sci-Fi  
124 min
Rok 2015. Od wydarzeń ukazanych 
w „Parku jurajskim” mija 22 lata. 
Wyspa Isla Nublar wyposażona jest 
w pełni działający park rozrywki, w 
którym żyją przywrócone za pomo-
cą klonowania dinozaury. Pewnego 
dnia prowadzący eksperymenty na-

ukowcy tworzą zupełnie nowego di-
nozaura, który posiada cechy dwóch 
gadów: welociraptora i tyranozaura. 
Wszystko idzie zgodnie z planem 
do czasu, gdy stwór wymyka się z 
parku.
9:00   15:45    20:45
Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w repertuarze.
VOUCHERY
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom firm, instytucji i osób prywat-
nych, kino CINEMA 3D w Świdnicy 
przygotowało atrakcyjną ofertę vo-
ucherów – biletów otwartych z dłu-
gim terminem ważności, obowiązu-
jących we wszystkie dni tygodnia na 
dowolny seans z repertuaru kina, w 
wersji 2D lub 3D.
Voucher to idealny pomysł na:
* prezenty dla bliskich osób, gwa-
rantujący wspólnie spędzony czas z 
filmem za rozsądną cenę,
* wykorzystanie środków z funduszu 
socjalnego,
* atrakcyjną formę motywacji pracow-
ników,
* upominek dla kontrahentów i klien-
tów Państwa firmy.
Szczegółowe informacje na temat 
zakupu:
• firmy i instytucje – mailowo aleksan-
drawalerowicz@cinema3d.pl lub pod 
numerem telefonu 728 595 209
• osoby indywidualne – w kasie kina, 
pod numerem telefonu 74 639 90 57.
Serdecznie zapraszamy!
REZERWACJA TELEFONICZNA 
+48 74 639 90 56
KONTAKT
CINEMA 3D Świdnica - Galeria 
Świdnicka
ul. Westerplatte 29, 58-100 Świdnica
 tel: +48 74 639 90 56
www.cinema3d.pl

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ  

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH

 888 700 086
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Weekend w SPA Złotoryja
- Płacę 100 złotych i mam dwa dni w SPA a na dodatek masę zabawy – tłumaczył utytłany mułem z kanału chłopak na mecie Biegu Szlakiem Wygasłych Wul-
kanów. Być może to najlepsze wyjaśnienie fenomenu złotoryjskiej imprezy, która znów zgromadziła na starcie ponad pół tysiąca ludzi z Polski i zagranicy.

Około 20 skapitulowało wobec prze-
szkód, które okazały się dla nich nie do pokonania. 

Ale 518 osób dotarło na metę. Niektórzy ponad trzy i pół 
godziny zmagali się z własną słabością ale do końca nie zeszli z trasy. 

Zasłużyli na medal tak samo jak Grzegorz Szechla z Ustronia czy Jacek 
Solibski z Jeleniej Góry, którym na dobiegnięcie do mety wystarczyła godzina, 

23 minuty i parę sekund. Po raz szósty najszybszą z pań była złotoryjanka Anna 
Ficner. Niektórzy przybiegali bez buta, który utknął w mule i nie dał się już wyciągnąć, 

z oderwanymi podeszwami lub z drobnymi, na szczęście, kontuzjami - obolali, zmęczeni 
i szczęśliwi jednocześnie.

Błota było wbród, podobnie jak wody – biegacze ścigali się kilkaset metrów po pełnym 
(nareszcie) zalewie, Kaczawie, rowach i kanałach. Miała płonąć złota łąka, ale nocny deszcz 
zmoczył słomę, która zamiast się palić snuła dookoła gryzący dym. Z nowych przeszkód naj-
większą radochę budziła 35-metrowa zjeżdżalnia z błotnym wgłębieniem u podstawy.

Niezapomniane wrażenia na wszystkich pozostawił start, poprzedzony zjawiskowym, akro-
batycznym show na zawieszonych nad głowami publiczności szarfach oraz tańcem Natalii Gap, 
finalistki programu „You Can Dance”. Na mecie z kolei pojawili się zawodnicy ju-jitsu w roli 
ostatniej przeszkody do sforsowania. Szalony, ciut nieobliczalny klimat, impreza zawdziecza 
osobowości jej twórcy i dyrektora Mirosława Kopińskiego, ale też pomysłowości biegaczy, 
którzy często wyruszają na trasę w dowcipnych przebraniach. W tym roku wzrok przycią-

gała ferajna Simpsonów, panna młoda w długiej sukni, osmarkane czarownice i trójka 
ciut demonicznych czarownic. 

Za rok, jak obiecuje Kopiński, ma być jeszcze fajniej. Mówi tak co roku i co 
roku mu nie wierzę, a potem zawsze przekonuję się, że miał rację. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI 

Biegacze z regionu wałbrzyskiego 

74. Sebastian Maciejczyk (Świebodzice), 
czas: 01:46:53.99

167. Marek Rurarz (Bielawa), czas: 
02:04:10.86

453. Jan Pisulski (Wałbrzych), 
czas:03:15:00.10


