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Odnaleźli „złoty pociąg” 
w Wałbrzychu? 
Tajemniczy eksploratorzy żądają 10 procent znaleźnego za ujawnienie miejsca zakopania pociągu z 
czasów II wojny światowej. Nie wiadomo co jest w wagonach. Dolnośląscy poszukiwacze skarbów 
traktują tę informację z rezerwą. Staroście nie wolno jej jednak zlekceważyć, choćby miała okazać 
się blefem. Na nogi musiał postawić straż, wojsko, policję...

W ubiegłym tygodniu ze 
Starostwem Powiatowym w 
Wałbrzychu oficjalnie skon-
taktowała się wrocławska 
kancelaria prawna Jarosława  
Chmielewskiego reprezentu-
jąca dwóch mężczyzn, którzy 
– jak twierdzą – odkryli tu-
nel z pancernym pociągiem 
ukrytym przez hitlerowców. 
Z lakonicznych informacji 
wynika, że 150-metrowy 
skład przewoził najprawdo-
podobniej surowce przemy-
słowe, samobieżne działa 
na specjalnych platformach 
oraz jakiś kruszec. Od razu 
w mediach pojawiły się do-
mysły, że może chodzić o 
legendarny transport z tzw.  
wrocławskim złotem. 

Pod koniec II wojny 
światowej, gdy do Wrocła-
wia zbliżała się Armia Ra-
dziecka, władze Wrocławia 
zebrały od cywilnej ludno-
ści złoto i kosztowności, by 
ukryć je i przechować jako 
depozyt do spokojniejszych 
czasów. Co stało się z tym 
skarbem, nie wiadomo. 
Według jednych relacji 23 
skrzynie z depozytem za-
ładowano na ciężarówki i 
wywieziono przez Złotoryję 
w kierunku Karpacza oraz 

Białego Jaru. Inna hipoteza 
mówi o specjalnym pocią-
gu wyładowanym sztabka-
mi złota, który miał został 
zasypany w tunelu . Wielu 
eksploratorów bezskutecznie 
poszukiwało go w okolicach 
Wałbrzycha oraz pod górą 
Sobiesz.   

- Klienci kancelarii uza-
leżniają wskazanie miejsca 
znaleziska od tego, czy za-
gwarantujemy im 10 procent 
znaleźnego – mówi Marika 
Tokarska, asystentka staro-
sty Jacka Cichury. Od razu 
zaznacza, że polskie pra-
wo nie pozwala na składa-
nie podobnych deklaracji. 
Ostatnie informacje, jakie 
dotarły do starostwa, mówią, 
że ze względu na właściwość 
(miejsce zarejestrowania 
spółki albo lokalizację tune-
lu) sprawa powinna być roz-
patrywana przez prezydenta 
Wałbrzycha. Urząd Miasta 
czeka na oficjalne pismo od 
prawnika eksploratorów, ale 
prezydent Roman Szełemiej 
podchodzi do sensacyjnych 
doniesień sceptycznie. Jego 
zdaniem to efekt sezonu 
ogórkowego.

W związku z ryzykiem, 
że pociąg może być zami-
nowany albo wyładowany 
materiałami wybuchowy-
mi, starosta wałbrzyski Ja-
cek Cichura wezwał poli-

cję, wojsko i straż pożarną 
do współdziałania. Pracuje 
sztab kryzysowy, mający 
zapewnić bezpieczeństwo 
mieszkańcom. To trudne, bo 
nie wiadomo nie tylko co jest 
w wagonach, ale też gdzie je 
ukryto. 

- Czekamy na rozwój 
sytuacji – mówi Marika To-
karska. 

Radca Jarosław Chmie-
lewski zgłosił też sprawę 
rządowi polskiemu, gdyż z 
prawnego punktu widzenia 
właścicielem pociągu jest 
Skarb Państwa. Warsza-
wa podeszła do wałbrzy-
skiej sensacji na chłodno. 
Ani Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go, ani Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, ani ABW 
nie zamierzają się angażować 
w poszukiwania domniema-
nego skarbu, choć – według 
Chmielewskiego – to od-
krycie na skalę światową, 
porównywalne ze znalezie-
niem wraków Titanica czy 
Bismarcka. 

Mieczysław Bojko – 
człowiek, który całe życie 
poświęcił na tropienie ta-
jemnic Dolnego Śląska - nie 
wierzy w pociąg zakopany w 
tunelu. A w pociąg wypeł-
niony wrocławskim złotem 
nie wierzy jeszcze bardziej.

- Ten temat był wałko-

wany w latach 1999-2000, 
za wojewody Witolda Kro-
chmala, gdy powołano spe-
cjalną komisję do poszuki-
wania ukrytych na Dolnym 
Śląsku dóbr kultury – mówi 
Mieczysław Bojko- Prowa-
dziłem te badania razem z 
Mirosławem Figlem i sam. 
Ktoś, kto mówi, że pod ko-
niec wojny Niemcy ukryli 
w rejonie Wałbrzyskim po-
ciąg, nie zdaje sobie spra-
wy, jak wielki  tunel trzeba 
by wykopać. Zapomina też, 
że w tym czasie to Rosja-
nie panowali w powietrzu, 
a każdy transport kolejowy 
był ostrzeliwany przez ich 
samoloty. Z tego powodu 
ludność Wrocławia uciekała 
w kierunku Świdnicy na pie-
chotę, nie pociągiem. Po co 
zresztą zakopywac pociąg, 
skoro znacznie łatwiej scho-
wać same skrzynie? Jestem 
realistą. Coś takiego nie mo-
głoby się zdarzyć. 

Zdaniem Mieczysława 
Bojko, od legend o „złotym 
pociągu” znacznie bardziej 
prawdopodobna jest hipote-
za, że wrocławski depozyt 
został wywieziony ciężarów-
kami. Sensacyjne doniesie-
nia mediów z ostatnich dni 
kłócą się też z historycznymi 
relacjami, że podczas trans-
portu skrzynie były przeła-
dowywane.

Według ustaleń ze 
śledztwa, 21 stycznia 2015 
roku Przemysław C. za-
cisnął na szyi matki ska-
kankę, gdy przyszła po 
raz kolejny poprosić go o 

pieniądze na alkohol. Ko-
bieta udusiła się. Jej zwło-
ki znaleziono na strychu 
budynku, w którym razem 
zamieszkiwali. 

-  Z zebranych dowodów 
wynika, że relacje pomię-
dzy synem a matką układa-
ły się źle z uwagi na nad-
używanie przez kobietę od 

wielu lat alkoholu – mówi 
prokurator Ewa Ścierzyń-
ska, rzeczniczka prasowa 
Prokuratury Okręgowej w 
Świdnicy. - W toku śledz-
twa zasięgnięto opinii bie-
głych lekarzy psychiatrów 
i psychologa, na podstawie 
których ustalono, że oskar-
żony nie działał pod wpły-

wem silnego wzburzenia 
usprawiedliwionego oko-
licznościami sprawy.

Przemysławowi C. 
grozi nie mniej niż 8 lat 
więzienia, aż do dożywo-
cia włącznie. Sprawę roz-
poznana Sąd Okręgowy w 
Świdnicy.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Prokurator Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich oskarżył 33-letniego Przemysława C. o zamordo-
wanie swojej matki.

Udusił matkę skakanką

Kac po Żytniej

Wódka zabija szare komórki. Ale żeby aż tak?! Nie do 
uwierzenia.
  
Na trzynaście dni przed 33 rocznicą zbrodni lubińskiej 
specjaliści od internetowego marketingu zamieścili na fan-
page`u wódki Extra Żytnia zdjęcie śmiertelnie ranionego 
wówczas Michała Adamowicza. Biegł przez mostek nad 
rzeczką gdy dosięgła go kula wystrzelona przez któregoś 
z zomowców przysłanych do rozpędzenia solidarnościowej 
demonstracji. To była ostra amunicja. Przebiła kość cie-
mieniową i wyszła potylicą, miażdżąc po drodze tkankę 
mózgową. Michał jakby się potknął i upadł. Biegnący obok 
pochylili się nad nim. Dopiero wtedy zobaczyli zalaną 
krwią głowę, przez hałas paniki, huk wystrzałów, wizg sil-
ników usłyszeli charczącego w agonii człowieka. Mateusz 
Borkowski, górnik dołowy z kopalni Rudna, był jednym 
z tych czterech, którzy obrócili Michała Adamowicza na 
plecy, chwycili za ręce i nogi i ponieśli ku ulicy Zawadz-
kiego, skąd jasnobrązowy fiat zatrzymany przez Jerzego 
Stężowskiego zabrał go do szpitala.
Czarno-białe zdjęcie, na którym Borkowski z trzema nie-
znanymi demonstrantami niesie nieprzytomnego Adamo-
wicza przez lubińskie planty, a Stężowski biegnie obok ze 
swetrem rannego, zrobił Krzysztof Raczkowiak, podów-
czas urlopowany fotoreporter tygodnika Konkrety. Obok 
sfotografowanego przez Chrisa Niedenthala transportera 
pod warszawskim kinem Praga to prawdopodobnie naj-
słynniejsza, najbardziej wymowna scena ze stanu wojenne-
go. Jest jak symbol ofiary za wolną Polskę. Ikona. Świętość.
Marketingowy macher wykradł Raczkowiakowi zdjęcie 
Michała Adamowicza. Zanim zamieścił je na Facebooku, 
dokonał kilku przeróbek w Photoshopie lub innym progra-
mie, żeby było zabawniejsze. Pod biegnącymi z umierają-
cym człowiekiem mężczyznami zrobił dla żartu dopisek: 
„Kac Vegas? Scenariusz pisany przez Żytnią.” I dumny z 
własnej kreatywności przybił w rogu firmowy stempelek 
Żytnia Extra.
Jeśli autor tego „mema” i ludzie, którzy puścili jego robo-
tę w obieg, kiedykolwiek szczycili się posiadaniem szarych 
komórek – to już przeszłość. Ich postępek definitywnie do-
wodzi totalnego skretynienia. Stanowi też sygnał ostrze-
gawczy dla smakoszy Żytniej oraz korporacyjnych zombie 
od public relations: zobaczcie, co wódka robi z szarymi 
komórkami. Nawet sobie nie wyobrażam, co czuje rodzina 
Michała Adamowicza albo ludzie, którzy w 1982 roku nie-
śli jego ciało pod gradem kul.
Uczucie zażenowania nie opuściło mnie po przeczytaniu 
wyjaśnień „zespołu Żytniej Extra”. Bo oburzenie internau-
tów sprawiło, że marketingowcy Polmosu szybko usunęli 
swoje dzieło i zamieścili przeprosiny. „Pragniemy podkre-
ślić, że publikacja takiej fotografii nie była wynikiem braku 
szacunku, a naszej nieświadomości” – kajają się specjaliści 
od wódki, chamstwa, kradzionych fotografii i przeróbek w 
Photoshopie. W pewnym sensie ich tłumaczenia są zrozu-
miałe: chcą uniknąć posądzeń o cynizm, moralne zeszma-
cenie, świadome robienie sobie wulgarnych żartów z ofiary 
komunistycznej zbrodni. Ignorancja, do której otwarcie się 
przyznają, może uchodzić za mniejsze zło. Ale kompromi-
tuje ich jako redaktorów tzw. social media oraz twórców 
kampanii reklamowej nawiązującej do czasów PRL-u. Żal, 
że Michał Adamowicz zginął, aby tacy korporacyjni krety-
ni mogli kosić kasę za pranie Polakom mózgów. 

Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, 
redakcja@24legnica.pl
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„Wałbrzych” w międzynarodowym towarzystwie
W dniach 28.07 – 03.08 Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” wziął udział w największym Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Polsce – Tygodniu 
Kultury Beskidzkiej 2015, który co roku odbywa się pod egidą Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF.

Zespół z Wałbrzycha 
miał zaszczyt występować 
u boku takich krajów, jak: 
Serbia, Turcja, Bułgaria, 
Macedonia, Francja, Bra-
zylia, Nowa Zelandia, In-
die, Egipt, Izrael, Słowacja, 
Ukraina, Tajwan i Meksyk. 
To największa tego typu 
impreza w Polsce odznacza-
jąca się niezwykle wysokim 
poziomem artystycznym 
przyjeżdżających grup ta-
necznych oraz wyśmienitą 
organizacją całego festiwalu. 

Mimo niewielkiej ilości 
czasu wolnego, uczestnicy 
wyjazdu spędzili wspaniałe 
chwile w międzynarodo-
wym towarzystwie, mając 
okazję bliżej poznać ich 
tradycje, stroje, tańce i pie-
śni oraz zaprezentować wła-
sny repertuar. W tym roku 
„Wałbrzych” zabrał ze sobą 
folklor z regionu łowickie-
go, nowosądeckiego oraz 
rzeszowskiego. Nie zapo-
mniał również o rodzimych 
korzeniach. Na uroczystym 

spotkaniu z przedstawicie-
lami zaproszonych zespołów 
i Radą Ekspertów CIOFF, 
reprezentantka ZPiT „Wał-
brzych” pojawiła się w stroju 
dolnośląskim, natomiast jej 
towarzysz w stroju górni-
czym. 

Międzynarodowe Spo-
tkania Folklorystyczne, w 
których zespół wziął udział 
odbywały się w kilku mia-
stach: w Żywcu, Szczyrku, 
Wiśle, Makowie Podhalań-
skim i Oświęcimiu. Zespo-
łowicze każdego dnia god-
nie reprezentowali  swoje 
miasto w innym miejscu. 
Mimo braku w Wałbrzychu 
rodzimych ludowych trady-
cji, publiczność doceniała  
Zespół za wysoki poziom 
artystyczny i prezentację 
różnych regionów polski. 

W festiwalu wzięły 
udział: grupa reprezenta-
cyjna, grupa młodsza re-
prezentacyjna oraz grupa 
młodzieżowa, dla której był 
to pierwszy tego rodzaju wy-
jazd. 

Oprócz wspólnych wy-
stępów, zespół wziął także 
udział w wieczorze integra-
cyjnym, podczas którego 
młodzież miała okazję po-
znać charakterystyczne dla 
każdego kraju zabawy.  

Tydzień Kultury Be-

skidzkiej był dla Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wałbrzych” 
ostatnim wyjazdem w sezo-
nie tanecznym 2014/2015. 
Od września przyjmowani 
są do zespołu nowi człon-
kowie, a kadra artystyczna 
już dziś planuje szereg fol-

kowych imprez, warsztatów 
i koncertów w nowym sezo-
nie.

Tekst: Sałi
FOT. ZESPÓŁ PIEŚNI 

I TAŃCA „WAŁBRZYCH”
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Interkadra to doświad-
czona Licencjonowana 
Agencja Pracy Tymczaso-
wej, Doradztwa Personalne-
go oraz Pośrednictwa Pracy, 
posiadająca 15 centrów re-
krutacyjnych w całym kra-
ju. Pracownikom przedsta-
wia wyłącznie sprawdzone 
oferty legalnej i bezpiecznej 
pracy za granicą. Osobom, 
które zgodzą się wyjechać 
do Niemiec i zatrudnić w 
charakterze opiekunek osób 
starszych gwarantuje - poza 
uczciwą pensją -  odprowa-
dzanie składek ZUS od pro-
gnozowanej średniej krajo-
wej (obecnie to około 3960 
zł brutto). Przez cały czas 
trwania umowy zapewnia 

też swoje wsparcie i opiekę. 
Troszczy się o podnoszenie 
kwalifikacji pracowników 
poprzez szkolenia oraz kur-
sy językowe organizowane 
przez pracodawcę.

Za każdym razem stara 
się dopasować ofertę do pre-
dyspozycji i preferencji kan-
dydatek. Elastycznie ustala 
terminy wyjazdów, dając 
swoim pracownikom czas 
na uporządkowanie swoich 
spraw w kraju. Organizu-
je wszelkie formalności, od 
przygotowania druku A1, 
zapewnienie ubezpieczenia, 
zakwaterowania oraz wyży-
wienia . Pokrywa też koszty 
podróży w obie strony.

W katalogu InterKa-

dry są oferty chorych, sa-
motnych i starszych osób z 
różnych landów, propozycje 
zatrudnienia na krótszy i 
dłuższy okres, z pensją do 
5 tysięcy złotych netto mie-
sięcznie.

 Do typowych zadań 
opiekuna należy wykony-
wanie prostych prac do-

mowych, związanych z 
codziennym funkcjonowa-
niem, czyli gotowanie posił-
ków, pranie, sprzątanie, pra-
sowanie, robienie zakupów, 
spacery, dbałość o higienę 
osobistą , towarzyszenie w 
wizytach u lekarza, kontro-
lowanie pór przyjmowania 
leków, itp. 

KREDYT
Czynne: od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 17.00.  Zadzwoń!

Negocjujemy dla Ciebie najniższe oprocentowanie!

Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p.II
tel. 74 660 67 30, 74 635 10 52

• Na spłatę zadłużeń komorniczych
• Elastyczny okres spłaty • Szybka wypłata gotówki 

OFERTA DLA FIRM I OSÓB INDYWIDUALNYCH

 oddłużenia   konsolidacje     pożyczki

Zostań opiekunką w Niemczech
Aby znaleźć legalną pracę w Niemczech i zarabiać do 5 tysięcy złotych netto miesięcznie, wystarczy 
komunikatywna znajomość języka niemieckiego, doświadczenie w opiece nad osobami starszymi 
lub chorymi oraz miłe usposobienie. Za pośrednictwem InterKadry już ponad 3,4 tys. Polek zmieni-
ło swoje życie na lepsze.  

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Centrum Rekrutacyjnym we Wrocławiu 
przy ul. Rybackiej 9 (tel. 666 826 237).
www.opiekunki.interkadra.pl
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Bajm na święto
Dni Wałbrzycha to znakomita propozycja Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultury na udane zakończe-
nie wakacji. To czas wielkich wrażeń, zabawy, 
ale i adrenaliny – zapowiadają organizatorzy. 

Największa impreza w 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
startuje w sobotę, 5 wrze-
śnia, o godz.15.00, w no-
wym miejscu – Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Ko-
palnia. 

W tym dniu organiza-
torzy zapraszają na koncert 
Sylwii Grzeszczak (około 
godz. 21.00). W niedzielę, 
6 września na wałbrzyskiej 
scenie będziemy gościć 
Bajm (około godz. 21.00). 
Ponadto zagrają dla nas 
m.in.: SILENTlive, Hello 
My Sunshine, Zespół Pie-
śni i Tańca „Wałbrzych”, 
Adrena Line, Shata QS 

oraz laureaci Wałbrzych ma 
Talent. 

Ekstra lunapark, ścian-
ka wspinaczkowa, konkur-
sy, animacje, roztańczona 
Zumba, smaczne jadło, zja-
wiskowe widowisko na  nie-
bie to  tylko część atrakcji 
przewidzianych na pierw-
szy weekend września.

Odwiedźcie koniecznie 
stoisko WOK, by zapo-
znać się z ofertą ośrodka na 
nowy sezon. Zostawcie auto 
w domu. Przyjedźcie auto-
busem.

Źródło: Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury

29 maja 2014 roku były 
mąż Marii T. zabrał córki na 
zakupy do Wrocławia. Gdy 
wieczorem przywiózł dziew-
czynki z powrotem, kobieta 
poprosiła go, by zszedł do piw-
nicy i włączył piec centralnego 
ogrzewania. Zszedł na dół, nie 
podejrzewając, że czekają tam 
na niego wspólnicy małżonki. 
Kilka osób rzuciło się na nie-
go. Bili i kopali. Związali mu 

ręce i nogi metalową linką, za-
kleili oczy i usta taśmą klejącą 
i obezwładnionego przenieśli 
do samochodu.

Mężczyzna został wywie-
ziony i porzucony. Napastnicy 
zabrali mu złoty łańcuszek, 
zegarek i pieniądze o łącznej 
wartości ponad 26 tys. zł.

-  W wyniku pobicia po-
krzywdzony doznał licznych 
stłuczeń, podbiegnięć krwa-

wych głowy i reszty ciała, 
które stanowiły naruszenie 
czynności narządów jego cia-
ła na czas poniżej dni siedmiu 
– informuje prokurator Ewa 
Ścierzyńska z Prokuratury 
Okręgowej w Świdnicy. - Ma-
ria T. i Wojciech P. zostali za-
trzymani przez policję w dniu 
30.05.2014r. i zostali tymcza-
sowo aresztowani przez sąd. 
W toku śledztwa prokurator 

zdecydował o zmianie tymcza-
sowego aresztowania na środki 
o charakterze wolnościowym. 
Oskarżeni nie przyznali się 
do popełnienia zarzuconego 
czynu.

Zarówno eksżonie, jak i jej 
znajomemu grozi do 12 lat po-
zbawienia wolności. 

Piotr Kanilkowski

Krewka czterdziestolatka z Ząbkowic Śląskich nie przyznaje się. Ale prokuratura znalazła dowody, że 
to ona razem ze swym znajomym Wojciechem P. i innymi osobami przygotowała pod koniec maja 
napad na byłego męża. Do sądu poszedł już akt oskarżenia. 

Rozbój na byłym mężu
Policjanci dostali telefo-

niczną informację, że autobu-
sem kieruje prawdopodobnie 
ktoś pod wpływem alkoholu. 
Namierzyli pojazd na drodze 
krajowej nr 374 w Strzego-
miu i zatrzymali go do kon-
troli. Okazało się, że 58-letni 
mężczyzna, który prowadzi 
pojazd jest nietrzeźwy. Jak 
ustalono, kierowca auto-
busu rejsowego swoją trasę 
rozpoczął od miejscowości 
Paczków, a przystankiem, na 

którym miał wysadzić ostat-
nich pasażerów, była Legnica. 
Mężczyzna został przewie-
ziony do policyjnego aresztu, 
a po wytrzeźwieniu usłyszał 
zarzut kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. Poli-
cjanci nawiązali też kontakt z 
przewoźnikiem, który wysłał 
na miejsce zmiennika kierow-
cy, by dokończył kurs. Zmien-
nik był trzeźwy. 

Piotr Kanikowski 

W Strzegomiu policjanci zatrzymali kierowcę rejso-
wego autobusu relacji Paczków-Legnica, który ruszył 
w drogę mając 2,2 promila alkoholu w organizmie.

Autobus na podwójnym gazie
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Według badań Eurostatu 
80 proc. absolwentów uczelni 
wyższych ma pracę. Pozostali 
w większości nie odpowiadają 
pracodawcom. Z badań Manpo-
werGroup wynika, że 37 proc. 
polskich przedsiębiorców ma 
problem ze znalezieniem kan-
dydatów z odpowiednim wy-
kształceniem i doświadczeniem. 
Profesor Jarosław Górniak,  kie-
rownik naukowy projektu Biznes 
Kapitału Ludzkiego i pracownik 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
wyjaśnia, że uczelnie muszą na-
wiązać współpracę z biznesem.

 – Jeżeli uczelnie nie posta-
wią na jakość i nie będą dostar-
czały kandydatów, którzy będą 
dostawali pracę, stopniowo będą 
z rynku eliminowane. W sytu-
acji, kiedy zmniejsza się liczba 
studentów, to oni z czasem będą 
szukali informacji o tym, gdzie 
ich się kształci lepiej, gdzie ich 
się kształci gorzej – mówi prod. 
Górniak.

Według przedsiębiorców 

uczelnie kształcą zbyt wiele osób 
na kierunkach nieprzydatnych 
pracodawcom – dotyczy to głów-
nie socjologii, historii, marketin-
gu i zarządzania oraz politologii. 
Tymczasem największe szanse 
na zatrudnienie mają progra-
miści – szacuje się, że tego typu 
ofert jest nawet 30 proc. spośród 
wszystkich – a także specjaliści 
do spraw zakupów i handlu. Nie 
oznacza to jednak, że powstaje aż 
tyle nowych miejsc pracy.

– Około 17 proc. praco-
dawców rokrocznie deklaruje, 
że poszukuje pracowników. Ale 
znakomita większość, ponad 
90 proc., szuka przede wszyst-
kim pracowników, którzy mają 
zastąpić tych, którzy z natural-
nych powodów odchodzą. Tyl-
ko cząstka z tych 17 proc. firm 
szuka na nowe stanowiska pracy 
związane ze zmianami zacho-
dzącymi na rynku – twierdzi 
prof. Górniak.

Profesor apeluje jednak, by 
nie zrzucać całej odpowiedzial-

ności na system edukacyjny. 
Winny jest także kryzys.

– To wynika z makroeko-
nomicznej sytuacji, w której 
przedsiębiorstwa są w sytuacji 
niepewności co do możliwości 
rozwojowych, utrzymują raczej 
swoje zasoby ludzkie, pracow-
ników doświadczonych i już 
sprawdzonych, takich, którzy 
już potrafią wykonywać zadania, 
które na nich ciążą – mówi wy-
kładowca Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.

Średni poziom bezrobocia 
UE, liczony przez Eurostat, jest 
najwyższy od 1995 roku. Polska 
znajduje się w środku tej staw-
ki (wg metodologii Eurostatu 
mamy bezrobocie na poziomie 
10,4 proc., GUS podaje 12,5 
proc). Nie jest tak źle jak w Hisz-
panii, gdzie bezrobocie prze-
kroczyło już 26 proc, ale wiele 
brakuje nam do Austrii, gdzie 
bez pracy pozostaje około 4 proc. 
obywateli.

Źródło: newseria.pl

W Polsce pracy nie ma 20 proc. osób z wyższym wykształceniem. Pracodawcy na-
rzekają jednak na to, że nie ma na rynku kandydatów z odpowiednimi kwalifikacja-
mi, a uczelnie kształcą na mało przydatnych kierunkach. Eksperci przewidują, że 
szkoły, które nie współpracują z przedsiębiorcami i nie dostosują się do ich wyma-
gań będą stopniowo upadać. Nie cała wina leży jednak po ich stronie.

Wyższe wykształcenie to większe 
możliwości na rynku pracy

R
EKLAM

A

Trzeba zmienić podsta-
wowe założenie edukacji w 
myśl idei: uczymy dziecko, 
a nie przedmiotu. Profesor 
Łukasz Turski przekonuje, że 
każdy uczeń w szkole powi-
nien mieć indywidualny tryb 
nauki.

 – Kiedyś to było trudne 
do zrealizowania, ale cała ta 
gigantyczna rewolucja tech-
nologiczna, te fantastyczne 
gadżety, które mamy powin-
ny służyć temu, żebyśmy mo-
gli zidentyfikować u dziecka 
chodzącego do szkoły jego 
talent. Bo każdy jakiś talent 
ma – tłumaczy prof. Łukasz 
Turski.

System edukacji powi-
nien te talenty diagnozować, 
a następnie wspierać uczniów 
tak, by mogli je rozwinąć. 
Dlatego powinniśmy wyko-
rzystać niż demograficzny do 

zmiany systemu szkolnictwa. 
Dzięki obniżeniu ustawowej 
górnej granicy liczby dzieci 
w szkole nie trzeba by było 
likwidować szkół.

 – To mogłoby spowodo-
wać, że przyszliby do szkoły 
lepsi nauczyciele, a ci, którzy 
się nie sprawdzają powoli by 
odeszli – mówi prof. Łukasz 
Turski. – Jestem przeciwny 
robieniu jakiejś rewolucyj-
nej zmiany. Można obniżyć 
liczbę uczniów z trzydziestu 
kilku do dwudziestu osób w 
klasie.

Profesor zwraca uwagę 
również na inny problem. 
Jego zdaniem, młodzi, wy-
bitni ludzie nie wyjeżdżają 
z Polski do pracy za grani-
cę motywowani wyłącznie 
większymi zarobkami. Po-
ciągają ich ambitne zadania 
stawiane przez zachodnie 

firmy. Bo „rolą państwa i 
społeczeństwa jest stawianie 
wielkich wyzwań.”

 – Moją wartością jest to, 
ile ja w siebie naładowałem, 
do swojej głowy, w celu od-
dania tego społeczeństwu. 
Ile jestem w stanie ludziom 
oddać. Trzeba sobie tę moż-
liwość oddania znaleźć, to 
jest właśnie nasza wartość. 
Jeśli tego nie umiemy, to się 
źle wykształciliśmy – mówi 
profesor.

– To nie państwo czy 
społeczeństwo ma przyjść 
i nam podać wszystko. Nie 
uważam, że jeśli ktoś zrobił 
dyplom magistra z wykopy-
wania skorup z ziemi w XIII 
wieku, to państwo musi do 
śmierci dostarczać mu skoru-
py z XIII wieku, żeby on je 
mógł wykopywać. Nie, on ma 
sobie sam ułożyć życie.

- Nie należy likwidować szkół. Zamiast tego – zmniejszyć liczbę dzieci w 
klasach. System edukacji na całym świecie się powinien zmienić, a w Pol-
sce w szczególności – uważa prof. Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teore-
tycznej PAN.

Niż demograficzny szansą  
na zmianę systemu edukacji
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Nowoczesne solaria są 
znacznie bardziej efektywne 
i bezpieczne niż jeszcze kil-
ka lat temu. Konstruowane 
są tak, aby wymusić silniejszą 
pigmentację przy jednocze-
snym zminimalizowaniu ry-
zyka udaru i poparzenia sło-
necznego. Emitowane przez 
nie promienie UVA i UVB 
są identyczne z promieniowa-
niem słonecznym. Niektóre 
łóżka samoopalające emitują 
tylko minimalną dawkę pro-
mieni UVB, co sprawia, że są 
one bezpieczniejsze niż długie 
leżenie na plaży.

– Najważniejszym postu-
latem do salonów solarnych 
powinno być to, żeby stoso-
wały rzeczywiście nowoczesne 
urządzenia, które odpowiadają 
wszystkim aktualnym wyma-
ganiom, normom, które mają 
wszystkie certyfikaty bezpie-
czeństwa, wszystkie dopusz-
czenia, odpowiednie lampy 
oraz żeby personel w studiach 
solarnych był odpowiednio 

przeszkolony – mówi Paweł 
Grabowski, prezes JK Solaria, 
w rozmowie z agencją infor-
macyjną Newseria Lifestyle.

Jeśli cokolwiek w wyglą-
dzie kabiny do opalania budzi 
wątpliwości klienta, ma on 
prawo zażądać od właściciela 
solarium dokumentów po-
świadczających jego regularne 
serwisowanie. Nowoczesne 
łóżka do opalania wyposażone 
są w dwie grupy lamp opala-
jących: do twarzy i do ciała. 
Dlatego po rozebraniu się 
klient, poprzez zintegrowane 
z łóżkiem czujniki, dokonuje 
pomiaru oddzielnie twarzy i 
ciała.

– Po dokonaniu pomiarów 
na czole i najmniej opalonym 
miejscu ciała komputer przeli-
cza ten wynik na odpowiednią 
moc i ustawienia lamp podczas 
sesji opalania, dzięki czemu 
dostosowuje niezależnie od 
siebie moc opalaczy twarzy i 
ciała do takiego poziomu, że-
byśmy mogli uzyskać maksy-

malny efekt zarówno kosme-
tyczny, czyli opaleniznę, jaki i 
maksymalny w sensie biopo-
zytywnych efektów opalania – 
mówi Paweł Grabowski.

Oznacza to, że podczas 
opalania wyeliminowana zo-
staje możliwość poparzenia 
skóry. Aby wizyta w solarium 
nie odbiła się negatywnie na 
zdrowiu, należy ustalić plan 
opalania, w czym pomoże na 
pracownik solarium. Musi-
my rozłożyć opalanie na kilka 
sesji. Na początek nie należy 
powtarzać sesji częściej niż 
co trzy dni, z czasem należy 
ograniczyć wizyty w solarium 
do jednej tygodniowo. Należy 
też pamiętać o ochronie oczu, 
bowiem promieniowanie wy-
twarzane w solarium zwiększa 
możliwość wystąpienia zaćmy. 
Lekarze dermatolodzy zaleca-
ją, aby rocznie nie przekraczać 
10 godzin opalania, zarówno w 
solarium, jak i na słońcu.

Źródło: newseria.pl

Nowoczesne łóżka samoopalające minimalizują możliwość poparzenia, a tym samym są bez-
pieczniejsze dla skóry. Producenci radzą, by wybierać solaria zaopatrzone w sprzęt nowej ge-
neracji, poddawany regularnym przeglądom technicznym. Nie oznacza to jednak, że seansom 
w solarium można poddawać się bez ograniczeń. Zdaniem dermatologów nie powinno się 
przekraczać 10 godzin opalania w ciągu roku.

Bezpieczne nowoczesne solaria

Wczorajsze marzenia dziś stają się rzeczywistością
Legniczanin Jerzy Rak pomógł odzyskać zdrowie setkom ludzi. Oto kolejne świadectwa osób, które mu zaufały.

„Ponad rok temu przy-
jechałyśmy tu razem z sio-
strą po pomoc dla mamy, 
która zachorowała na raka 
i była w beznadziejnym 
stanie. Nie była nawet w 
stanie wejść tu do góry. 
Na każdym piętrze mu-
siałyśmy robić przerwy, 
bo nie dawała rady iść. To 
był dla nas najgorszy czas 
w naszym życiu – mama 
przed wizytami nawet nie 
wstawała z łóżka i karmi-
łyśmy ją itp. Do momentu 
pojawienia się tutaj w Le-
gnicy. Dziś jesteśmy tutaj 
ponownie, a mamusia z 
uśmiechem, pełna energii, 
wchodzi do gabinetu. Za-
ufałyśmy p. Jurkowi i stał 
się „cud” – prawdziwy cud 
– bo inaczej nie można tego 
nazwać.” (Ewelina z Bole-
sławca).

„ Po skoku do wody nie 
mogłem normalnie poru-
szać się, każdy krok spra-

wiał mi ból. Po pierwszej 
wizycie u Pana Jerzego 
Raka, mogłem z uśmie-
chem na twarzy zejść po 
schodach, nie czując żad-
nego bólu” (Maciej).

„Jestem po dość poważ-
nym wypadku samochodo-
wym, uszkodziłam kręgo-
słup, ledwo wyszłam z tego 
cało. Nastawił mi kręgo-
słup,sprawił, że nabrałam 
wiatru w żagle. Sprawił, 
że przestałam palić, mniej 
jem, gdzie potrafiłam się 
obżerać. Jerzy posiada 
niesamowity dar niesienia 
pomocy i nie tylko przez 
dotyk, jego słowa „wlewają 
się” do środka i zostają na 
długi czas” (Dominika).

„Miałam straszne bóle 
głowy, żołądka, inne jesz-
cze schorzenia, które mi 
bardzo dokuczały. Mój 
dzień zaczynał się od bar-
dzo silnych bóli głowy. Po 
pierwszej wizycie wstałam 

z łóżka jak skowronek” 
(Magdalena).

„Od paru miesięcy mę-
czyły mnie mocne bóle 
głowy. Zdecydowałam się 
przyjść do pana Raka i bóle 
głowy ustąpiły i od tamtej 
pory nie musiałam sięgać 
po tabletki przeciwbólowe” 
(Joanna).

„Stwierdzono u mnie 
nadczynność tarczy-
cy. Miałam duszności i 
trudności w przełykaniu. 
Towarzyszyły temu osła-
bienie, nerwowość i bez-
senność. Po zabiegach 
ustapiły wszystkie objawy.” 
(Elżbieta z Essen).

„Endokrynolog stwier-
dził u mnie guza przysadki 
mózgowej,który powodo-
wał bóle głowy, stres, zabu-
rzenia widzenia i porażenie 
nerwów czaszkowych. Po 
zabiegach zmniejszyło się 
stężenie prolaktyny we 
krwi. Jestem pełna życia” 

(Marlena z Wałbrzycha).
„Po zabiegu u p. Jerze-

go ustąpiły alergia, zawro-
ty głowy, szum w uszach i 
zaczęłam czytać bez oku-
larów” (Małgorzata z Los 
Angeles).

- Pomagam pacjentom 
w realizacji ich marzeń - 
mówi Jerzy Rak. Kluczem 
do realizacji wielu marzeń 
jest zdrowie. A Jerzy Rak 
potrafi je przywrócić. 

„Mojej córce pomógł 
odzyskać słuch pod-
czas jednego zabiegu.” ( 
Agnieszka z Jawora);

„W ciągu dwóch tygo-
dni zniwelował u mnie sko-
liozę kręgosłupa” (Mateusz 
z Jawora);

„Dzięki zabiegom krę-
garskim i masażom, ustąpi-
ło drętwienie rąk” (Dorota 
z Cypru);

„Leżałam przez dwa ty-
godnie w szpitalu. Lekarze 
kierowali mnie na operację 

kręgosłupa. Byłam spara-
liżowana. Po zabiegach u 
p. Jerzego mogę normalnie 
chodzić.” (Kazimiera z Mi-
kołajowic);

„Od 3 lat cierpiałam 
na bóle kręgosłupa. Nie 
mogłam chodzić, ani spać. 
Pan Jerzy postawił mnie na 
nogi i przywrócił chęć do 
życia.” (Maria z Legnicy);

„Ból ręki był tak sil-
ny, że nie mogłam unieść 
szklanki do góry. Byłam 
zakwalifikowana do zabie-
gu. Po zabiegu bóle ustąpi-
ły i zaczęłam żyć normal-
nie.” (Jeleniogórzanka);

„Miałam bóle migre-
nowe, duszności, kołatanie 
serca, problemy z jelitami, 
problemy z poruszaniem 
się i kilka innych. Po zabie-
gach czuję się, jakby mi lat 
ubyło.” (Danuta z Wrocła-
wia);

„Po kilku zabiegach 
ustąpiła mi nerwica.” (Sta-

nisław ze Złotoryi);
„Po kilku zabiegach 

ustąpił szum w uszach.” 
(Danuta z Legnicy);

„Od 26 lat cierpiałem 
na rwę kulszową. Po za-
biegach mogę normalnie 
poruszać się.” (Henryk z 
Legnicy);

„Pan Jerzy uwolnił mnie 
od alkoholizmu” (Czesław);

„Od paru miesięcy mę-
czyły mnie bóle głowy. Po 
zabiegach bóle ustąpiły” 
(Joanna z Legnicy);

„Nie mogłam zajść w 
ciążę. Po terapiach urodzi-
łam dwójkę dzieci” (Mag-
dalena ze Środy Śląskiej);

„Pan Jerzy skutecznie 
pomógł mi rzucić palenie.” 
(Marta);

- Nad ciałem należy 
mieć pieczę - utrzymywać 
w zdrowiu i należytym 
stanie równowagi psycho-
fizycznej - mówi Jerzy Rak.  

Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12, 
rejestracja telefoniczna: 608 498 227
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od 21.08.2015 
do 27.08.2015

PREMIERY:
BYSTRY BILL – premiera 
21.08.2015 r.
Australia; b/o  ; Animacja  90 min
Bystry Bill to uroczy i pomysłowy 
miś koala, który marzy o wiel-
kiej przygodzie. Pragnie pójść 
w ślady swego taty podróżni-
ka, który dawno temu zaginął 
podczas jednej z wypraw. Mały 
koala wierzy, że może go od-
naleźć. Pewnego dnia porzuca 
więc swój zielony dom i wyrusza 
w drogę. Ślady wiodą go hen 
w odległe i dzikie australijskie 
ostępy. Podczas podróży Bill 
zyska grono kolorowych przyja-
ciół: kangura, dziobaka i zwinną 
jaszczurkę. Z ich pomocą łatwiej 
będzie prowadzić poszukiwania 
ukochanego taty.
9:45   11:45    13:45    15:45    
17:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
SINISTER 2  - premiera 
21.08.2015 r.
USA; od 15 lat ; Horror  97 min
Szeryf So&So kontynuuje śledz-
two w sprawie serii makabrycz-
nych morderstw, która doprowa-
dziła do śmierci jego przyjaciela. 
Dochodzenie prowadzi go do 
położonego na odludziu domku 
zamieszkałego przez Courtney 

Collins, która wraz z synami Za-
chiem i Dylanem, ukrywa się tu 
przed agresywnym mężem. Co-
urtney nie jest świadoma mrocz-
nej tajemnicy, którą skrywa jej 
nowy dom. Wkrótce odkryją ją 
chłopcy, znajdując w piwnicy 
stare amatorskie filmy, których 
pierwsza projekcja obudzi duchy 
przeszłości i da nowy początek 
krwawej krucjacie. zła.
19:45    22:00
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
KRYPTONIM U.N.C.L.E. – pre-
miera 21.08.2015 r.
USA; od 15 lat ; Komedia/Akcja /
Przygodowy  116 min
Akcja filmu Kryptonim 
U.N.C.L.E. rozgrywa się w la-
tach 60. XX wieku, w kulmina-
cyjnym okresie zimnej wojny. 
Skupia się na postaciach agenta 
CIA Napoleona Solo oraz agen-
ta KGB Illyi Kuryakina. Agenci, 
zmuszeni odłożyć na bok wza-
jemne animozje, łączą siły, aby 
powstrzymać tajemniczą mię-
dzynarodową organizację prze-
stępczą, której celem jest zbu-
rzenie równowagi sił poprzez 
rozprzestrzenianie broni i tech-
nologii nuklearnej. Jedyny trop, 
do jakiego udało im się dotrzeć, 
to córka zaginionego niemiec-

kiego profesora, który jako jedy-
ny jest w stanie przeniknąć do 
organizacji przestępczej. Agenci 
muszą ścigać się z czasem, aby 
go odnaleźć i zapobiec ogólno-
światowej katastrofie.
18:15    20:45    22:00
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
FANTASTYCZNA CZWÓRKA
USA; od 12 lat ; Akcja/Sci-Fi  
100 min
Fantastyczni superbohaterowie, 
jakimi ich jeszcze nie ogląda-
no: w nowym wydaniu, nowej 
konwencji i w nowej obsadzie 
aktorskiej. Historia czworga 
outsiderów, którzy przenoszą 
się to alternatywnego i pełnego 
niebezpieczeństw świata, gdzie 
ulegają zdumiewającej prze-
mianie i nabierają niezwykłych 
mocy. Po powrocie muszą się 
nauczyć wykorzystać swoje 
nowe umiejętności i ocalić Zie-
mię przed potężnym wrogiem, 
który niegdyś był ich przyjacie-
lem.
NAPISY:  13:45     18:45
DUBBING: 10:15   16:00
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze
NIERACJONALNY MĘŻCZY-
ZNA 
USA; od 13 lat ; Komedia/Dra-

mat  96 min
Po romantycznym spacerze 
szlakiem europejskich stolic, 
zdobywca czterech Oscarów 
i 20 nominacji do tej nagrody, 
mistrz kina i geniusz komedii, 
powraca do rodzinnej Ameryki, 
gdzie powstały jego najsłyn-
niejsze dzieła, na czele z osca-
rowym „Blue Jasmine” i uwiel-
bianym przez Polaków „Co nas 
kręci, co nas podnieca”. Fabuła 
„Nieracjonalnego mężczyzny” 
skupia się na historii profesora 
filozofii z Rhode Island, które-
go życie staje na głowie, gdy 
zaczyna spotykać się z jedną 
ze swoich studentek. W piękną 
uwodzicielkę wciela się Emma 
Stone – nowa muza Allena
12:30  19:45  
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
CZEGO DUSZA ZAPRAGNIE
USA/ Wielka Brytania; od 12 lat ; 
Komedia/Sci-Fi  85 min
Zwyczajny z pozoru nauczyciel 
gimnazjum, Neil Clarke odkrywa 
w sobie magiczne moce. Wy-
starczy, że ruszy małym palcem, 
a wszystko co sobie wymyśli 
staje się faktem. Może poprawić 
ciut niedoskonałości swego cia-
ła, zmienić wrednych uczniów 
w stadko potulnych baranków 

i sprawić, że jego pies zacznie 
gadać ludzkim głosem, chociaż 
akurat tego posunięcia może 
wkrótce pożałować. Przede 
wszystkim zaś Neil sprawi, że 
kobieta jego życia zamiast trak-
tować go jak nieszkodliwego fra-
jera, dostrzeże w nim „wszyst-
kie możliwe twarze Grey’a”. 
Skromny dotąd i niepozorny Neil 
Clarke wkrótce przekona się, 
że magiczne moce to nie żarty 
i trzeba bardzo ostrożnie się z 
nimi obchodzić, szczególnie, 
że znajdą się złoczyńcy chętni 
wykorzystać je dla swoich celów.
14:45   
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
BARBIE: ROCKOWA KSIĘŻ-
NICZKA
USA; b/o ; Animowany  76 min
W tym przepełnionym bitami 
musicalu, Barbie jako Court-
ney, współczesna księżniczka, 
zmierzy się z nie lada wyzwa-
niem – zamieni się miejscami 
z Eriką, słynną gwiazdą rocka. 
Te dwa zupełnie różne światy 
zmieszają się, kiedy księżniczka 
Courtney trafi na Obóz Gwiazd 
POP, podczas gdy gwiazda 
rocka Erika zostanie wysłana 
na Obóz dla Księżniczek. Oba 
rywalizujące obozy będą starały 
się naprawić błąd, gdy tymcza-
sem Courtney i Erika zaczną 
dostosowywać się do światów, 
którychwcześniej nie znały. Co 
więcej, światy te wydadzą im się 
fascynujące, dziewczynki znaj-
dą nowych przyjaciół i przeżyją 
przygody, na jakie nie miałyby 
wcześniej szans. Kiedy jednak 
zdadzą sobie sprawę, że festi-
walowi, w którym rywalizują oba 
obozy, grozi zamknięcie, poko-
nają wszelkie trudności i różni-
ce, by wspólnie walczyć o jedną 
sprawę. Odnajdą swoje własne 
głosy i udowodnią, że wszystko 
jest możliwe, kiedy tylko zaufasz 
marzeniom.
9:15   11:15   13:15   16:45
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
MAŁY KSIĄŻE 2D/3D
Francja; b/o ; Animacja/Fantasy/
Przygodowy  108 min
Adaptacja książki francuskie-
go pisarza Antoine de Sain-
t-Exupéry’ego opowiadająca 
historię pilota, który po rozbiciu 
swojego samolotu na Saharze 
spotyka Małego Księcia. Chło-
piec pochodzi z odległej plane-
ty B-612, a Ziemię odwiedza w 
trakcie swojej międzyplanetarnej 
podróży. W tym czasie poznał 
wielu różnych dorosłych, o któ-
rych teraz opowiada pilotowi, 
nawiązując z nim przyjaźń.
2D  15:15   
3D  9:15  11:30   17:30

Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
MISSION IMPOSSIBLE: RO-
GUE NATION 
USA; od 13 lat ; Akcja/Thriller  
131 min
Ethan Hunt (Tom Cruise), agent 
elitarnej rządowej jednostki Im-
possible Missions Force, po raz 
kolejny udowodni, że nie ma 
dla niego misji niemożliwej. Po 
rozwiązaniu IMF, Ethan (Tom 
Cruise) zostaje na lodzie, sam 
przeciw wysoko wyspecjalizo-
wanej sieci agentów, Syndyka-
towi, który jest zdeterminowany, 
by zaprowadzić na świecie nowy 
porządek. Służyć ma temu 
eskalacja ataków terrorystycz-
nych. Ethan, nie mając innego 
wyjścia, skrzykuje starą gwar-
dię, by stawić czoła groźnemu 
Syndykatowi. Dołącza do nich 
zdyskredytowana agentka bry-
tyjskiego wywiadu, która może, 
ale nie musi, stać po stronie IMF. 
Tak rozpoczyna się najbardziej 
nieprawdopodobna misja. Mis-
sion: Impossible
21:00
Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w repertuarze.
VOUCHERY
Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom firm, instytucji i osób 
prywatnych, kino CINEMA 3D 
w Świdnicy przygotowało atrak-
cyjną ofertę voucherów – biletów 
otwartych z długim terminem 
ważności, obowiązujących we 
wszystkie dni tygodnia na do-
wolny seans z repertuaru kina, 
w wersji 2D lub 3D.
Voucher to idealny pomysł na:
* prezenty dla bliskich osób, 
gwarantujący wspólnie spędzo-
ny czas z filmem za rozsądną 
cenę,
* wykorzystanie środków z fun-
duszu socjalnego,
* atrakcyjną formę motywacji 
pracowników,
* upominek dla kontrahentów i 
klientów Państwa firmy.
Szczegółowe informacje na te-
mat zakupu:
• firmy i instytucje – mailowo 
aleksandrawalerowicz@cine-
ma3d.pl lub pod numerem tele-
fonu 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
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Dorosłość na próbę
Na końcówkę wakacji Świdnica zamieniła się w Miasto Dzieci. 750 maluchów z gminy wiejskiej i 
miejskiej podczas zabawy uczy się reguł dorosłego życia: m.in. pracy, zarabiania pieniędzy, wyda-
wania ich i oszczędzania. 

Miasto Dzieci to projekt 
dydaktyczno-w ychowaw-
czy adresowany do dzieci w 
wieku od 6 do 12 lat. Fun-
dacja Topacz realizuje go w 
różnych miastach. Po raz 
drugi zaprosiła ją do siebie 
Świdnica. Zaplanowano 
dwa turnusy: od 18 do 21 
sierpnia oraz od 24 do 27 

sierpnia dla dwóch kilkuse-
tosobowych grup. Na tere-
nie Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji powstało 
miasteczko z dwoma skle-
pami i bankiem. Aby z nich 
skorzystać, dzieci muszą – 
tak jak dorośli w prawdzi-
wym życiu – skądś zdobyć 
pieniądze.  Mogą je zarobić 
próbując 30 zawodów. Jed-
ni więc myli samochody, 
inni dekorowali ciasteczka, 

jeszcze inni uczyli się pod-
staw ratownictwa medycz-
nego – a za trud inkasowali 
taurony. To tutejsza waluta. 
Za taurony można zrobić 
drobne zakupy w sklepie z 
łakociami lub zabawkami. 
Można je też oszczędzać w 
banku, by na koniec turnusu 
kupić sobie coś większego. 
Miasto Dzieci ma własne-
go prezydenta wybranego 
w demokratycznych wybo-

rach – został nim 11-letni 
Filip Trzyna, który obiecał 
wszystkim wyjazd do Di-
sneylandu. Tak jak wiele 
deklaracji dorosłych poli-
tyków, obietnica Filipa nie 
ma szans na spełnienie, ale 
chyba niezależnie od wieku 
wszyscy lubimy żyć złudze-
niami. 

FOT.  MIASTODZIE-
CI.SWIDNICA.PL

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Waldenburgiensis po raz ósmy
Do końca września w Starej Kopalni można oglądać efekty pleneru malarskiego, w którym wzięło 
udział 14 artystów z  regionu wałbrzyskiego 

Plener Malarski „Walden-
burgiensis VIII” to wydarzenie 
kulturalne, umożliwiające ar-
tystom wałbrzyskim i regio-
nalnym wspólne tworzenie, 
poszukiwanie nowych inspi-
racji, 

wzbogacanie warsztatu 
twórczego. Jego celem jest 
również pomoc młodym, 
stojącym na początku drogi 

twórczej artystom w rozwija-
niu umiejętności, danie szansy 
zaistnienia w środowisku arty-
stycznym  oraz wśród  szersze-
go grona odbiorców. 

Plener jednocześnie od-
grywa bardzo ważną rolę w 
promowaniu miasta i wzbo-
gacaniu jego wizerunku, jako 
miejsca otwartego na dokona-
nia twórcze. W ośmiu edycjach 

pleneru uczestniczyli malarze, 
którzy różnymi technikami 
odzwierciedlali postindustrial-
ny, często unikatowy krajobraz 
Wałbrzycha.

W tym roku artyści mieli 
za zadanie wykonać trzy pra-
ce w technikach: kolaż, frotaż, 
batik. Efekty ich pracy pre-
zentujemy w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury.

Plener był realizowany 
i finansowany przez Stowa-
rzyszenie WOK – Więcej  O 
Kulturze, Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury oraz Gminę Wał-
brzych.

Źródło: Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury

 FOT. WAŁBRZYSKI 
OŚRODEK KULTURY

W Plenerze Malarskim „Waldenburgiensis VIII” wzięli udział:
Danuta Kucharska - Wał-
brzych
Wiktoria Blicharz - Wał-
brzych
Barbara Sychowicz -  
Wałbrzych  

Irena Stefańska - Świdnica
Jadwiga Czyżewska - Świdni-
ca   
Lucyna Wierzbicka - Bogu-
szów Gorce
Justyna Nawrocka – Pabija-

niak - Szczawno Zdrój 
Sybilla Golec - Knurów
Marzena Zdun - Rzeszów 
Barbara Wróblewska - Bie-
lawa
Zdzisława Jolanta Kobylarz - 

Wałbrzych   
Ewa Cichoń - Wałbrzych
Jan Walkowiak - Wałbrzych 
Grażyna Lelito - Dąbrowa - 
Szczawno Zdrój 

Cud dla Świdnicy?
Świdniczanie dzielnie walczą, aby ich Ko-
ściół Pokoju znalazł się w prestiżowym ze-
stawie na 7 cudów Polski promowanych przez 
National Geografic.

Zdecydują głosy inter-
nautów. Można je oddawać 
do 22 września na stronie 
http://7cudow.national-geo-
graphic.pl, gdzie redakcja za-
prezentowała 16 kandydatur 
do miana cudu. Jest wśród 
nich np. nowy gmach Filhar-
monii w Szczecinie, Opac-
two Benedyktynów w Tyńcu, 
Zamek w Kórniku czy Kanał 
Augustowski. Na razie świd-
nicki Kościół Zajmuje wyso-
kie, drugie miejsce ze stratą 
23 punktów procentowych 

do lidera, Pałacu Potockich 
w Radzyniu Podlaskim. Kon-
kurentom dość daleko – trze-
cie w zestawieniu muzeum 
porcelany w Ćmielowie ma 
o połowę mniej głosów niż 
Świdnica.  Głosować warto 
także ze względu na nagrody, 
m.in. losowanego co tydzień 
Fiata 500X. Zachęcamy gorą-
co, by przyłączyć się do zaba-
wy. Akcję wspierają też Urząd 
Miejski i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Świdnicy.

Piotr Kanikowski

Kultura dostępna 
w Wałbrzychu
TEATRazem to nowy projekt Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury. Dzięki niemu środowiska wiej-
skie i wychowankowie placówek półotwartych 
„posmakują” kultury, która już z założenia po-
winna być dostępna.

Wałbrzyski Ośrodek Kul-
tury otrzymał 20 tys. złotych 
dofinansowania z Narodowego 
Centrum Kultury.

- Pokażemy teatr ama-
torski i nauczymy kuglarstwa. 
Chcemy zintegrować osoby 
niepełnosprawne z artystami 
amatorami, by czerpać obopól-
ną radość ze wspólnej pracy 
- mówi Karolina Jefmańska z 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury.

Mały Teatr Frędzle oraz 
Grupa Tańca z Ogniem IM-
PULS będą prezentować spek-
takl " O kurze, która chciała 
latać...", zaproszą na pokaz 
kuglarski, zorganizują warsz-

taty teatralno-kuglarskie dla 
dzieci ze środowisk wiejskich, 
ośrodków wychowawczych i 
domów pomocy społecznej. W 
Wałbrzyskim Ośrodku Kul-
tury odbędą się warsztaty dla 
osób niepełnosprawnych. Ich 
uczestnicy rozwiną kreatywną 
wyobraźnię, nauczą się ani-
macji przedmiotem, spróbują 
swoich sił w kuglarstwie, tańcu 
z flagami. Warsztaty zakończą 
się krótką teatralno-kuglarską 
etiudą, która będzie miała swo-
ją premierę w grudniu, również 
w Wałbrzyskim Ośrodku Kul-
tury.

Źródło: Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury


