
O wojskową interwen-
cję zabiegał w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim pre-
zydent Wałbrzycha Roman 
Szełemiej, pełen obaw, by na 
65. kilometrze nie doszło do 
nieszczęścia. Również mini-
sterstwo tłumaczy, że prio-
rytetem nie jest odkopanie 
rzekomego znaleziska, ale 
zapewnienie bezpieczeństwa 
okolicznym mieszkańcom i 
niedopuszczenie do tragedii. 
Choć od zakończenia drugiej 
wojny światowej minęło 70 
lat wciąż w różnych miejscach 
Polski odnajdywane są niewy-
buchy i niewypały z tamtych 
czasów. Okolice Wałbrzycha, 
jako miejsce szczególnie za-
gadkowe, wymaga wzmożenia 
uwagi, zwłaszcza odkąd rewe-
lacje o złotym pociągu zaczęły 
przyciągać tu poszukiwaczy 
skarbów z kraju i zagranicy. 

PKP – właściciel działki 
stanowiącej rejon potencjal-
nych poszukiwań – wynajął 
firmę, kora dokładnie oczyści-
ła teren z krzaków i śmieci. Na 
początku września wojskowi 
eksperci z jednostek saper-
skich i przeciwchemiczych 
dokonali rekonesansu okolic 
Wałbrzycha. W tym tygo-
dniu po 65. kilometrze kręcił 
się patrol z 1 Pułku Saperów 
im. Tadeusza Kościuszki z 
Brzegu w towarzystwie urzęd-
ników wałbrzyskiego magi-
stratu. Ostatnie doniesienia 
każą oczekiwać pojawienia się 

większej grupy saperów jesz-
cze w tym tygodniu. Mają do 
nich dołączyć żołnierze wojsk 
chemicznych. Podpułkownik 
Artur Goławski, rzecznik pra-
sowy Dowództwa Generalne-
go Sił Zbrojnych, nie udziela 

informacji na ten temat. Każe 
oczekiwać na oficjalny komu-
nikat. 

Piotr Kanikowski
Fot. XYZ
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Wojsko bierze się za pociąg
Na prośbę wojewody dolnośląskiego żołnierze zabezpieczą słynny 65. kilometr trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, gdzie – jak twierdzą Piotr Koper i 
Andreas Richter -  naziści ukryli pancerny pociąg. Ale według ministra obrony narodowej Tomasza Siemioniaka nie zamierzają szukać skarbów. 

Zdjęcie z georadaru opublikowane przez PIotra Kopra i An-
dreasa Richtera. Przedstawia szyb, który Generalny Kon-
serwator Zabytków wziął za pancerny pociąg.

Dwa miesiące gorączki złota
18 sierpnia – Piotr Koper i 

Andreas Richter za pośrednic-
twem prawników zawiadamiają 
prezydenta Wałbrzycha, że od-
naleźli miejsce ukrycia pancer-
nego pociągu z czasów II wojny 
światowej. Po przeanalizowaniu 
zgłoszenia, urząd przekazał 
informację do Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Minister-
stwa Skarbu Państwa oraz Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

20 sierpnia –  informacje o 
odnalezieniu złotego pociągu 
podają światowe serwisy, m.in. 
CNN, BBC, Sky News i Fox 
News.

28 sierpnia – głos zabie-
ra Piotr Żuchowski, generalny 
konserwator zabytków. - Jestem 
pewien na ponad 99 proc., że 
istnieje złoty pociąg,, który pod 
koniec wojny rzekomo wywie-
ziono z Wrocławia – informuje 
na konferencji prasowej. Doda-
je, że na zdjęciu georadarowym 
okazanym przez odkrywców 
widać wyraźnie pociąg pancerny. 

29 sierpnia – roszczenia do 
skarbu zgłasza Światowy Kon-
gres Żydów. 

31 sierpnia – w sprawie po-
ciągu zbiera się sztab kryzysowy.

1 września – Piotr Koper 
i Andreas Richter publikują 
wykonane georadarem zdjęcie 
szybu, jako dowód swojego od-
krycia. Prostują, że nie przedsta-
wia tzw. złotego pociągu, które 
ujrzał na nim generalny konser-
wator zabytków. 

5 września - Stowarzyszenie 
Dolnośląska Grupa Badawcza 
postanawia wykluczyć Kopera 
i Richtera ze swego grona za 
„przypisanie sobie wszelkich 
praw do potencjalnego znalezi-
ska”.

9 września – ginie męż-
czyzna, który na cmentarzu w 
Świebodzicach próbował obra-
bować grobowiec zamożnej nie-
mieckiej rodziny. Media piszą o 
pierwszej ofierze gorączki złota 
na Dolnym Śląsku.  

10 września – starosta wał-
brzyski informuje o wpłynięciu 

trzech zawiadomień o odkryciu 
tuneli kolejowych z czasów II 
wojny światowej pod Walimiem.

15 września – w Wałbrzy-
chu pojawiają się przedstawicie-
le Muzeum Wojska Polskiego 
z zamiarem przeprowadzenia 
pierwszych profesjonalnych ba-
dań weryfikacyjnych. Nie dosta-
ją zgody. 

18 września – kolejny wy-
syp zawiadomień o odkryciu 
zasypanych tuneli. Najwięk-
sze zainteresowanie wzbudza 
obywatelka Niemiec, która do 
swojego zawiadomienia dołącza 
fotografie i mapy.

23 września - wojewódzka 
konserwator zabytków Barba-
ra Nowak-Obelinda składa w 
prokuraturze zawiadomienie o 
podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa przez Piotra Kopra i 
Andreasa Richtera. Zarzuca im, 
że bez zezwolenia prowadzili 
poszukiwania za pomocą geo-
radaru. 
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Ciii...
Dzięki „złotemu pociągowi” Dolny Śląsk ma swoje pięć 
minut w mediach w kraju i za granicą. Nie potrafię pojąć, 
dlaczego ludzie odpowiedzialni za promocję regionu nie 
spróbowali podkręcić tego zainteresowania zanim świat się 
nami znudzi.

W latach 2012-2013 urząd marszałkowski zrealizował 
dwie kampanie promocyjne, ukazujące Dolny Śląsk jako 
miejsce pełne tajemnic. W pierwszej serii telewizyjnych 
spotów przemykający po bajkowo sfotografowanych kom-
natach Książa czy korytarzach krzeszowskiego opactwa 
ludzie kładli palec na ustach, dając do zrozumienia, że w 
tych pomieszczeniach kryje się jakaś magia trudna do wy-
rażenia słowami, jakaś zagadka. Druga seria reklam, jesz-
cze bardziej udana, powtarzała motyw dłoni przesuwanej 
po murze zamku Czocha, dotykającej ścian jaworskiego 
kościoła Pokoju albo nadstawionej po krople wody ska-
pujące ze stropu Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. „Dolny 
Śląsk. Dotknij tajemnicy” - zachęcali autorzy tej promo-
cyjnej kampanii.
Od kilku tygodni trwa szaleństwo wokół niemieckiego po-
ciągu pancernego, który dwóch eksploratorów namierzyło 
w Wałbrzychu. Nie ma dnia, by krajowe i zagraniczne me-
dia nie spekulowały o wrocławskim złocie, które rzekomo 
znajduje się w zasypanych wagonach. Inni poszukiwacze 
ogłosili odkrycie trzech nieznanych dotąd korytarzy w re-
jonie kompleksu Riese w Górach Sowich. Równolegle ar-
cheolodzy prowadzący badania na terenie, przez który ma 
przebiegać droga ekspresowa S3 w pobliżu Legnicy, po-
chwalili się odsłonięciem fragmentu gigantycznego cmen-
tarzyska Łużyczan sprzed 3-4 tysięcy lat. Potem do wał-
brzyskiego starostwa wpłynęło zawiadomienie o dwóch 
nowych odkryciach z czasów II wojny światowej pod Mie-
roszowem. Wszyscy przekonujemy się, że na Dolnym Ślą-
sku, gdzie się nie tknąć tkwi tajemnica.
Próżno oczekiwałem, że nakręcone trzy-cztery lata temu 
filmiki reklamowe z cyklu „Tajemniczy Dolny Śląsk” jesz-
cze mocniej podkręcą zainteresowanie naszym regionem. 
Ale nie ma ich w telewizji. A być może przy odrobinie 
wysiłku udałoby się przełożyć zbiorową fascynację ‚złotym 
pociągiem”, którego nikt nie widział, na zainteresowanie 
prawdziwym złotem ze Złotoryi, gdzie każdy może sobie 
wypłukać samorodka z Kaczawy. Być może turyści wali-
liby ławą nie tylko na zamek Książ, ale też do Bolkowa, 
Grodźca, Kliczkowa, Wolanowa, Czochy, Świn. Między 
doniesieniami o kolejnych etapach odkrywania „złotego 
pociągu” tak łatwo przemycić piękne ujęcia z Kościołami 
Pokoju w Świdnicy i Jaworze, Krzywą Wieżą w Ząbkowi-
cach Śląskich, Świątynią Wang w Karpaczu, klasztorem w 
Lubiążu czy magicznym kościółkiem w Żelichowie. 
Uważam, że póki pociąg z Wałbrzycha rozpala wyobraźnię 
ludzi na całym świecie, te spoty powinny chodzić po kil-
kanaście razy dziennie na każdym telewizyjnym kanale w 
Polsce i w stacjach niemieckich, francuskich, angielskich, 
austriackich... Pieniądze wydane na promocję zwróciłby 
się w dwójnasób, gdyby wśród turystów udało się wykre-
ować modę na odkrywanie tajemnic Dolnego Śląska. To 
było, i chyba ciągle jest, w zasięgu możliwości. 

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

O jedną plantację marihuany mniej
Policjanci ze Świdnicy 
wspólnie z funkcjona-
riuszami Straży Gra-
nicznej zlikwidowali 
uprawę konopi indyj-
skich. 

Na nieużytku rolnym 
wzdłuż lasu, pomiędzy innymi 
polami uprawnymi, funkcjo-
nariusze znaleźli 16 krzewów 
o wysokości od 150 cm do 
230 cm. Przebiegający obok 
rów melioracyjny zapewniał 
wodę, dzieki którym rośliny 
przetrwały letnią suszę. Na 
gorącym uczynku przyłapano 
trzech mężczyzn w wieku od 
23 do 26 lat, którzy pielęgno-
wali roślny. Może im grozić 
nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności. 

Krzewy zostały zabezpie-
czone zostały przez funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej. 
Policja wyjaśnia wszystkie 
okoliczności tej sprawy.

PEKA
Fot. KOMENDA POWIATO-

WA POLICJI W ŚWIDNICY

W toku śledztwa ustalo-
no, że feralnego dnia oskar-
żony, kierował samochodem 
na ulicy Równej z niedo-
zwoloną prędkością 50-60 
km/h, nie zachował należy-
tej ostrożności podczas zbli-
żania się do oznakowanego 
przejścia dla pieszych oraz 
wjazdu w strefę zamiesz-
kania (z ograniczeniem 
prędkości do 20 km/h) i w 
sposób nieumyślny dopro-
wadził do utraty panowania 
nad kierowanym pojazdem, 
zjechał na lewy pas ruchu, 
uderzył w słup lampy ulicz-
nej, następnie uderzył  w 
tył zaparkowanego pojazdu, 
po czym lewym przednim 
narożnikiem samochodu 
uderzył w ścianę budynku i 
wychodzącą z niego pieszą. 
Pokrzywdzona w wyniku 

wypadku doznała rozle-
głych obrażeń ciała, które 
doprowadziły do wstrząsu 
pourazowego i zatrzymania 
akcji serca oraz oddychania, 
skutkującego śmiercią. W 
chwili czynu oskarżony był 
trzeźwy.

Kierujący Oplem męż-
czyzna został zatrzymany 
przez Policję bezpośred-
nio po wypadku. W dniu 
17 kwietnia 2015r. Sąd, na 
wniosek Prokuratora Rejo-
nowego w Świdnicy, zasto-
sował wobec niego środek 
zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowa-
nia z uwagi na uzasadnioną 
obawę, że będzie on bez-
prawnie utrudniał postępo-
wanie karne w tym opuści 
terytorium Polski (oskarżo-
ny od dłuższego czasu stale 

zamieszkiwał w Wielkiej 
Brytanii).

W sprawie uzyskano 
opinie biegłych z zakresu 
techniki samochodowej oraz 
z zakresu rekonstrukcji wy-
padków komunikacyjnych, 
z których wynika, że samo-
chód oskarżonego w chwili 
zdarzenia był sprawny. Fakt 
kierowania przez oskarżo-
nego samochodem w chwili 
zdarzenia, został udowod-
niony zeznaniami świadków 
oraz wynikami badań DNA 
ujawnionych w samochodzie 
śladów biologicznych.

Wobec ustalenia, że 
oskarżony był w przeszłości 
diagnozowany w kierun-
ku schorzenia, które mogło 
mieć wpływ na stan jego 
poczytalności, został on 
poddany obserwacji sądowo

-psychiatrycznej. Z uzyska-
nej opinii biegłych psychia-
trów wynika, że oskarżony 
w chwili czynu był poczy-
talny.

Oskarżony przyznał się 
do popełnienia zarzucone-
go mu przestępstwa, złożył 
wyjaśnienia, w których po-
dał, że w znacznej mierze 
nie pamięta przebiegu zda-
rzenia.

Za spowodowanie wy-
padku komunikacyjnego, 
którego następstwem jest 
śmierć człowieka, grozi kara 
od 6 miesięcy do 8 lat po-
zbawienia wolności.

Sprawa będzie rozpo-
znana przez Sąd Rejonowy 
w Świdnicy.

Źródło: Prokuratura 
Okręgowa w Świdnicy

Prokurator Rejonowy w Świdnicy skierował akt oskarżenia przeciwko tymczasowo aresztowanemu 
45-letniemu mężczyźnie, zarzucając mu, że w dniu 16 kwietnia 2015r. na ulicy Równej w Świdnicy 
kierując samochodem marki Opel Zafira, potrącił wychodzącą z budynku kobietę, która na skutek 
doznanych obrażeń poniosła śmierć.

Oskarżony o śmierć
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W toku śledztwa ustalo-
no, że oskarżony w godzi-
nach wieczornych 17 stycz-
nia b.r. odwiedził swojego 
ojca, z którym od pewnego 
czasu pozostawał w kon-
flikcie. W trakcie spotka-
nia doszło między nimi do 
sprzeczki o sprawy rodzin-
ne, podczas której oskarżo-
ny wpadł w furię i przy uży-
ciu kuchennego noża zadał 
ojcu 18 ran kłutych i cię-
tych w głowę, szyję i klat-
kę piersiową. Po dokonanej 
zbrodni pozostawił ciało 
ojca na łóżku, a sam udał się 
do swojego pokoju, miesz-
czącego się po przeciwnej 
stronie klatki schodowej 
budynku. Osobom, które 
pytały o ojca mówił, że ten 
wyjechał. W dniu 20 stycz-
nia b.r. oskarżony wziął 

samochód ojca i udał się w 
kierunku Piotrkowa Try-
bunalskiego, gdzie zamie-
rzał spotkać się z własnym 
kilkuletnim synem. Tam 
też został zatrzymany do 
kontroli policyjnej, w wy-
niku której ustalono, że kie-
rował samochodem będąc 
nietrzeźwym (1,84 promila 
alkoholu we krwi). Z uwa-
gi na podejrzane zachowa-
nie mężczyzny, policjanci z 
Piotrkowa Trybunalskiego 
zwrócili się do Komendy 
Powiatowej Policji w Ząb-
kowicach Śląskich o spraw-
dzenie, czy samochód, któ-
rym się poruszał nie został 
zabrany wbrew woli właści-
ciela. Wówczas to policjanci 
ujawnili zwłoki pokrzyw-
dzonego w jego mieszkaniu 
w Złotym Stoku.

Oskarżony przyznał się 
do zabójstwa ojca oraz opi-
sał okoliczności zdarzenia.

W toku śledztwa na 
wniosek biegłych psychia-
trów podejrzany został 
poddany obserwacji sądowo
-psychiatrycznej. Na pod-
stawie jej wyników biegli 
lekarze psychiatrzy orzekli, 
że w chwili czynu oskarżo-
ny był w pełni poczytalny.

Oskarżonemu grozi 
kara pozbawienia wolności 
na czas nie krótszy niż 8 
lat, kara 25 lat pozbawienia 
wolności albo dożywotnie-
go pozbawienia wolności.

Sprawa będzie rozpo-
znana przez Sąd Okręgowy 
w Świdnicy.

Źródło: Prokuratura 
Okręgowa w Świdnicy

Prokurator Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich oskarżył tymczasowo aresz-
towanego 31-letniego mieszkańca Złotego Stoku o dokonanie w nocy z 17 
na 18 stycznia 2015r. zabójstwa swojego ojca, poprzez zadanie mu 18 ran 
kłutych i ciętych głowy, szyi i klatki piersiowej.

W furii zabił ojca 22 zarzuty dla 
młodych złodziei

Policjanci na bazie zgro-
madzonych materiałów i do-
wodów w sprawie ustalili, że 
mężczyźni działali wspólnie 
i na swoim koncie mają co 
najmniej 22 przestępstwa 
przeciwko mieniu. Rejonem 
działania przestępców były 
przede wszystkim ogród-
ki działkowe znajdujące 
się na ul. Malinowej oraz 
Promenada, jak również 
piwnice w okolicach cen-
trum. Sprawcy w okresie od 
kwietnia br. włamywali się i 
wynosili wszystko co można 
było spieniężyć m.in. elek-
tronarzędzia oraz narzędzia 
ogrodowe, które później 
sprzedawali w lombardach, 
a pieniądze przeznaczali na 

bieżące wydatki.
Mężczyźni usłyszeli 22 

zarzuty kradzieży z włama-
niem i przyznali się do za-
rzucanych im czynów.

Funkcjonariusze odzy-
skali już część skradzione-
go mienia, które niebawem 
wróci do właścicieli.

Obecnie policjanci w 
sprawie prowadza dalsze 
czynności i ustalają czy 
mężczyźni na swoim koncie 
maja jeszcze inne przestęp-
stwa o tym charakterze.

Teraz o dalszym losie 
mężczyzn zdecyduje sąd. Za 
czyny, których się dopuścili, 
grozi im kara nawet do 10 
lat pozbawienia wolności.

Sierżant Magdalena Zą-

bek, oficer prasowy świdnic-
kiej komendy, przypomina, 
aby zwracać uwagę na obce 
osoby przebywające na tere-
nie ogrodów działkowych: 
- Niecodzienne zachowanie 
nieproszonych gości może 
wskazywać na ich nieuczci-
we zamiary. Każda informa-
cja przekazana Policji może 
przyczynić się do zatrzyma-
nia sprawcy przestępstwa. 
Pamiętajmy także, aby pod-
czas prac w ogrodzie, za-
mykać altanę i nie przecho-
wywać wewnątrz cennych 
przedmiotów, dokumentów 
oraz gotówki.

Źródło: Komenda Po-
wiatowa Policji w Świdnicy, 

oprac. PEKA

Policjanci z Komisariatu Policji w Strzegomiu ustalili i zatrzymali 24-let-
niego mieszkańca Strzegomia oraz 22-letniego mieszkańa Wałbrzycha, po-
dejrzanych o liczne kradzieże i włamania.
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Całodniowy program 
wałbrzyskiego Centrum 
Nauki i Sztuki spotkał się 
z ogromnym zainteresowa-
niem wrocławian, którzy 
chętnie brali udział w przy-
gotowanych warsztatach 
ceramicznych i odkrywaniu 
tradycji górniczych. Każdy 
chętny mógł doświadczyć 
plastyczności gliny , poznać 
legendy górnicze i dowie-
dzieć się dlaczego Wał-
brzych jest miastem tajem-
nic i jakie skarby mogą kryć 
się w ciągnących się pod 
miastem wielokilometro-
wych chodnikach pokopal-
nianych. Nie zabrakło pytań 
o złoty pociąg i o możliwość 
umiejscowienia go właśnie 
w Starej Kopalni. Ze wzglę-

du na niewielką odległość 
dzielącą oba miasta, goście 
z Wrocławia są jednymi z 
najliczniej odwiedzających 
Starą Kopalnię. Dzięki 
możliwości zaprezentowa-
nia historii, teraźniejszości i 

bogatej oferty tego wyjątko-
wego obiektu, spodziewamy 
się jeszcze większego zain-
teresowania. Wrocławianie, 
którzy przybyli na spotkanie 
ze Starą Kopalnią często 
podkreślali jej atrakcyjność.

 -Bardzo się cieszę, że 
mogłam spotkać Starą Ko-
palnię w Barbarze, szcze-
gólnie że już wiele dobrego 
o niej słyszałam. Teraz gdy 
wiem już więcej, na pewno 
wybiorę się do Wałbrzycha, 
aby zwiedzić to miejsce - 
powiedziała Pani Krystyna, 
która wraz z wnukami wzię-
ła udział w warsztatach ce-
ramicznych.

Źródło: Stara Kopalnia

Kubuś Mus w zestawach Happy Meal®!
18 września do restauracji McDonald’s zawitała zupełna nowość. Od teraz  goście zamawiający zestaw dziecięcy Happy Meal będą 
mogli wybrać jedną z dwóch owocowych przekąsek – jabłko albo… Kubuś Mus! Ta smaczna, owocowa przekąska ma ciekawą for-
mę i nie zawiera cukru ani konserwantów.

Przekonanie najmłodszych 
do spożywania zalecanych 
pięciu porcji warzyw i owo-
ców każdego dnia bywa dla 
rodziców wyzwaniem. Surowe 
owoce to dla większości dzie-
ci mało atrakcyjna propozycja. 
Każdy rodzic jednak chce, aby 
jego pociecha jadła pożywne, 
zbilansowane posiłki, w których 
pojawiają się także pełnowar-
tościowe przekąski. Właśnie 
w odpowiedzi na takie ocze-
kiwania w zestawach Happy 
Meal pojawił się Kubuś Mus. 
Pyszny, bananowo-jabłkowo
-marchewkowy smak sprawia, 
że dzieci z ochotą sięgają po tę 
przekąskę.  Dzięki praktyczne-
mu opakowaniu nie brudzą się 
i mogą ją zabrać do szkoły czy 
na podwórko. Musy od Kubusia 
zawierają tylko naturalne skład-

niki, nie ma w nich konserwan-
tów i sztucznych barwników.

McDonald’s Polska wpro-
wadził do zestawów Happy 
Meal jabłko w roku 2006, dba-
jąc aby najmłodsi goście obok 
ulubionych smakołyków otrzy-
mali także jedną z pięciu zale-
canych porcji warzyw i owoców. 
Od tamtej pory co roku do 
dzieci trafia ponad 11 milionów 
jabłek od McDonald’s. Teraz 
rodzice będą mogli wybrać spo-
śród dwóch owocowych prze-
kąsek.   

Kubuś Mus to jednak nie 
jedyna atrakcja. Od teraz w 
McDonald’s do jedzenia wa-
rzyw i owoców zachęcają Prze-
Stwory Owocowe. Są nimi 
Jabłcio-Kłapcio, MarchEwka 
oraz BanAntek. To właśnie te 
przyjazne postaci będą czuwać 

nad najmłodszymi i pokazywać, 
że jedzenie warzyw i owoców 
jest super i może dostarczać 
mnóstwo radości!

W wybranych restaura-
cjach McDonald’s w dwa ko-
lejne weekendy, 19-20 wrze-
śnia i 26-27 września zostanie 
przeprowadzona wyjątkowa 
akcja „Happy Meal prezentuje 
– PrzeStwory Owocowe”. Na 
najmłodszych gości czeka w te 
dni moc atrakcji oraz upominki. 

Happy Meal to zestaw 
przygotowany z myślą o naj-
młodszych gościach McDo-
nald’s. Rodzice mogą wybierać 
dla swoich dzieci spośród 312 
możliwych kombinacji produk-
tów spożywczych, by jak najle-
piej dostosować posiłek do ich 
potrzeb i upodobań. Np. frytki 
mogą zastąpić owocogurtem 

lub pomidorkami koktajlowy-
mi, a napoje gazowane sokami 
bądź wodą. Zestaw dziecięcy 
dostępny jest też w wersji śnia-
daniowej. W skład każdego 
zestawu Happy Meal wchodzi 
również jabłko albo Kubuś Mus 

oraz oczywiście zabawka. Z 
reguły są to ulubieni dziecięcy 
bohaterowie i postaci ze zna-
nych produkcji kinowych. Od 
4 września są to superbohate-
rowie drużyny Justice League i 
Hello Kitty.

UWAGA KONKURS !!!

Mamy dla naszych czytelników 20 zaproszeń do restauracji McDonald’s® na przepyszne zestawy, jeżeli chcesz je wygrać, wyślij majla na adres konkursy@24legnica.
pl w treści podając imię i nazwisko oraz nr telefonu a w tytule wpisując MC ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PONIEDZIAŁEK

Lewy tytoń
Wałbrzyscy policjanci wspólnie 
z celnikami zatrzymali 26-letnią 
mieszkankę Głuszycy, która w swo-
im samochodzie przewoziła  45 
kilogramów tytoniu bez polskich 
znaków akcyzy. Ze wstępnych ana-
liz wynika, że kobieta mogła oszu-
kać Skarb Państwa na bez mała 62 
tys. zł. Podczas wyjaśnień 26-latka 
nie ukrywała, że również zajmowała 
się handlem tytoniem. Postępowa-
nie w tej sprawie prowadzić będą 
służby skarbowe. Za przestępstwo 
skarbowe grozi kara do 3 lat pozba-
wienia wolności oraz grzywna.
Poszukiwani świadkowie
Wałbrzyska policja poszukuje 
świadków zdarzenia drogowego, 
które miało miejsce 9 lipca 2015 
roku około godziny 13:20 w Je-
dlinie Zdrój przy ul. Kłodzkiej 32. 
Na skutek zanieczyszczenia drogi 
nieustaloną substancją samochód 
osobowy Peugeot wpadł w poślizg, 
zjechał na przeciwległy pas ruchu 
i zderzył się z samochodem Opel. 
Kierująca Oplem doznała obrażeń. 
Z zebranych materiałów wynika, że 
zanieczyszczenie jezdni mogło być 
bezpośrednią przyczyną wypadku. 
Policja zwraca się z prośbą o zgło-
szenie się bezpośrednich świadków 
tego zdarzenia, a przede wszystkim 
świadków tego, w jakich doszło 
do zanieczyszczenia drogi. Osoby 
mające wiedzę w tym temacie pro-
szone są o kontakt z prowadzącym 
sprawę pod numer telefonu 74/ 84 
20 148, 74/ 84 20 210 lub 997.

PEKA 

Stara Kopalnia zaprasza 
Wrocław do Wałbrzycha
Jako Rezydencja Artystyczna Europejskiej Stolicy Kultury ESK 2016, Stara 
Kopalnia była 22 września gospodarzem jedenastego Regionalnego Wtorku 
w punkcie informacyjnym ESK Barbara przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu.

W toku śledztwa usta-
lono, że w nocy 20 marca 
2015r., podczas postoju sa-
mochodu ciężarowego Sca-
nia na parkingu stacji paliw 
w Boguszynie, przebywają-
cy w kabinie kierowca usły-
szał hałasy dobiegające z 
naczepy i spostrzegł kręcą-
cą się przy naczepie postać. 
Telefonicznie powiado-
mił Policję o podejrzeniu 
kradzieży z włamaniem.   
Przybyli na miejsce poli-
cjanci w zaparkowanym na 
terenie stacji busie zauwa-
żyli mężczyznę, który spra-
wiał wrażenie śpiącego, a 
jednocześnie trzymającego 
w ręku aktywny   telefon 
komórkowy. Mężczyzną 
tym okazał się oskarżony 
Łukasz S., który wspólnie z 
innymi osobami brał udział 
w kradzieży z włamaniem 
do naczepy. W chwi-
li przybycia policjantów 
był w trakcie pisania smsa 
ostrzegającego pozosta-
łych sprawców o przyjeź-
dzie Policji. Ustalono, że 
sprawcy rozcięli plandekę 
naczepy i zdołali zabrać 19 

sztuk monitorów o warto-
ści 9.784 zł oraz wynieśli 
z naczepy i przygotowali 
do zabrania 58 sztuk tele-
wizorów o łącznej wartości 
19.275 zł.

Łukasz S. został za-
trzymany przez Policję, 
a w dniu 22 marca 2015r. 
na wniosek prokuratora 
Sąd Rejonowy w Kłodzku 
zastosował wobec niego 
tymczasowe aresztowanie, 
które stosowane było przez 
cały okres trwania śledz-
twa.

W toku śledztwa na 
podstawie przeprowadzo-
nych dowodów, w szcze-
gólności zapisów różnego 
rodzaju monitoringów oraz 
informacji od operatorów 
telefonicznych, ustalono, 
że Łukasz S. jest także jed-
nym ze sprawców dokona-
nej wcześniej – w nocy 29 
na 30 stycznia 2015r. - na 
parkingu stacji paliw w 
Kudowie Zdroju kradzieży 
z włamaniem do naczepy 
samochodu ciężarowego 
marki Volvo. Wówczas to 
sprawcy po przecięciu sta-

lowej linki zabezpieczającej 
drzwi do naczepy dostali 
się do wnętrza skąd zabrali 
229 sztuk opon samocho-
dowych o wartości ponad 
41.000 zł.

Łukasz S. nie przyznał 
się do żadnego z zarzu-
conych mu przestępstw, 
złożył wyjaśnienia, które 
pozostają w sprzeczności z 
pozostałymi dowodami.

Oskarżonemu grozi 
kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Sprawa będzie rozpo-
znana przez Sąd Rejonowy 
w Kłodzku.

Aktualnie Prokuratura 
Rejonowa w Kłodzku pro-
wadzi śledztwo przeciwko 
dwóm mieszkańcom woj. 
mazowieckiego, podej-
rzanym o udział razem z 
Łukaszem. S. w kradzieży 
z włamaniem popełnionej 
w nocy 20 marca 2015r. w 
Boguszynie, którzy zostali 
ustaleni w wyniku dalszych 
działań Policji.

Źródło: Prokuratura 
Okręgowa w Świdnicy

Prokurator Rejonowy w Kłodzku oskarżył tymczasowo aresztowanego 
32-letniego Łukasza S. – mieszkańca Otwocka o popełnienie wspólnie z in-
nymi osobami dwóch przestępstw kradzieży z włamaniem do naczep samo-
chodów ciężarowych i zabór 229 opon samochodowych oraz 19 monitorów 
i 58 telewizorów.

Złodziej z Otwocka na 
gościnnych występach
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Znajomość języka an-
gielskiego traktowana jest 
dziś przez pracodawców jak 
znajomość obsługi kom-
putera, czyli obowiązują-
cy pracowników standard. 
Na rynku pracy wyróżnić 
można się więc znajomo-
ścią drugiego języka. Naj-
popularniejsze pozostają 
zachodnioeuropejskie, czyli 
niemiecki, francuski, włoski 
czy hiszpański.

– Warto pokusić się 
jednak o znajomość języ-
ków bardziej nietypowych, 
niszowych. Mówię tutaj 
o językach środkowo- i 
wschodnioeurope j sk ich , 
przede wszystkim językach 
naszych krajów ościennych, 
z którymi prowadzimy wy-
mianę handlową – przeko-
nuje w rozmowie z agen-
cją informacyjną Newseria 
Biznes Magdalena Marcin-
kowska, ekspertka z firmy 

Skrivanek.
Jak podkreśla, na tych 

rynkach swobodnie można 
porozumieć się w języku 
angielskim, jednak znajo-
mość danego języka uła-
twia komunikację. Firmy są 
dzięki temu lepiej postrze-
gane przez kontrahentów, 
cieszą się większym zaufa-
niem.

– Wielojęzyczność 
otwiera drogę do nowych 
rynków, stwarza nowe 
możliwości dla biznesu, są 
to wymierne korzyści dla 
firm. A to przekłada się na 
rynek pracy – mówi Mar-
cinkowska. – Trudno się 
więc dziwić się temu, że 
pracodawcy chętnie szukają 
pracowników, którzy takie 
języki znają i mogą ułatwić 
im nawiązywanie relacji z 
partnerami zagranicznymi.

W ofertach pracy czę-
ściej pojawia się wymóg 

znajomości takich języków, 
jak rosyjski, litewski, czeski, 
słowacki i węgierski, tym 
bardziej że kierunki te są 
coraz popularniejsze wśród 
polskich przedsiębiorców.

– Są popularniejsze niż 
modny ostatnio chiński 
– przekonuje Magdalena 
Marcinkowska.

Przykładowo, Litwa jest 
największym partnerem 
handlowym w Polsce wśród 
krajów bałtyckich. W 2014 
r. udział Polski w eksporcie 
Litwy wyniósł 8,3 proc., a 
w imporcie – 9,4 proc. – 
Warto też rozważyć naukę 
języka czeskiego. Tamtej-
szy rynek dynamicznie się 
rozwija i staje się coraz 
bardziej interesujący dla 
polskich przedsiębiorców – 
radzi Marcinkowska.

Im język, który znamy, 
jest bardziej niszowy, tym 
bardziej jesteśmy atrakcyj-

ni dla potencjalnego pra-
codawcy. Według badań 
przeprowadzonych przez 
Sedlak & Sedlak w 2013 
roku co druga osoba znają-
ca nietypowy język mogła 
liczyć na zarobki powyżej 
4,4 tys. zł brutto.

– Na atrakcyjne zarob-
ki mogą liczyć też osoby ze 
znajomością języka węgier-
skiego – twierdzi specjalist-
ka. – Według badań Sedlak 
& Sedlak mediana wyna-
grodzeń dla tych pracowni-
ków wynosi około 6 tys. zł 
brutto miesięcznie.

Osoby ze znajomością 
niszowych języków poszu-
kiwane są przede wszystkim 
do pracy w branży trans-
portowo-logistycznej, han-
dlowej, produkcyjnej oraz w 
centrach usług wspólnych.

Żródło: newseria.pl

Eksperci nie mają wątpliwości. Znajomość niszowych języków obcych poprawia sytuację pracowników na rynku. Nie tylko możliwości zatrudnienia są większe, 
lecz także potencjalne zarobki. Języki państw zachodniej Europy pozostają najpopularniejsze, ale warto zainteresować się również kierunkami wschodnimi. 
Perspektywiczne pozostają języki węgierski, czeski, litewski i rosyjski.

Warto znać nietypowe języki obce
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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 
obserwacji, wyciągania i formu-
łowania wniosków.

To co wydaje się najbar-
dziej znamienne u Jerzego 
Raka, to podejście do pacjenta 
i jego choroby. Jerzy doszedł do 
wniosku, że jeżeli zaszedł pro-
ces , powiedzmy niekorzystny, 
to należy go odwrócić. Myśli o 
tym, jak można naprawdę po-
móc danemu pacjentowi, czyli 
jak go wyleczyć z dolegliwości, 
tak, aby był w stanie zdrowia, 
czyli równowagi organizmu, 
aby mógł normalnie funkcjo-
nować. Jego wielkość polega na 
samodzielnym dojściu do tych 
rozwiązań. Ciekawym i nowa-
torskim wątkiem w jego pracy 
jest wzajemne powiązanie ciała, 
umysłu, pamięci i wyobraźni. 
Nasuwające się zbieżności ze 
wschodnimi systemami lecze-
nia wskazują na fakt, jak wielką 
ilość wiedzy i informacji czer-
pie z własnego doświadczenia i 

własnej intuicji.
Jego praca badawcza jest 

uważana za fascynującą. Warto 
ją ujawnić. Mówią o nim, że jest 
bardziej doświadczonym tera-
peutą, niż inni o znanych na-
zwiskach. Ma fotograficzną pa-
mięć i wykazuje się geniuszem 
w diagnozowaniu. Kim więc 
jest ten człowiek? Oskarżany 
o magię, o bycie szalonym na-
ukowcem, 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 bioenergotera-
peutów: 

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 zna-
komitego fizyka Nikola Teslę. 
Tesla stwierdził, że „nie ma 
innej energii w materii, niż ta, 
która jest otrzymywana z oto-
czenia”. W prowadzonej przez 
niego Księdze 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 zagu-
biony i zdezorientowany, co 
wybrać i jaką drogą pójść? Ko-
nieczność dokonywania wybo-
rów wykańcza cię. Często krę-
cisz się w kółko, od jednej opcji 
do drugiej. Bez przerwy stoisz 
na rozdrożu. Doświadczasz de-
cyzyjnego paraliżu. A w końcu, 
gdy się na coś decydujesz, dopa-
dają cię wątpliwości. Zadajesz 
sobie wtedy pytanie, czy to była 
najlepsza decyzja. Wątpliwo-
ści sprawiają, że trudniej być ci 
konsekwentnym i zdecydowa-

nym. Przez to ulegasz pokusom. 
Zbaczasz wtedy z wybranej 
drogi, gdy ktoś obiecuje ci coś 
łatwiejszego i przyjemniejsze-
go. 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, niesamowi-
tym 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 Jerzego Raka

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

W najnowszym rapor-
cie „USP Zdrowie – Style 
Zdrowia Polaków 2013” 
badającym świadomość 
zdrowotną, wyróżniono 
osiem stylów zdrowia. Jed-
ną z dość licznych grup są 
świadomi optymiści, którzy 
zdają sobie sprawę z tego, 
jak ważne jest zdrowie psy-
chiczne, fizyczne i społecz-
ne. Niestety, jeszcze więcej, 
bo ponad 50 proc. badanych 
ma problemy z każdym z 
tych trzech elementów hi-
gienicznego trybu życia.  

- Są zmęczeni, wypale-
ni, nieufni, nie radzą sobie z 
określonymi nawykami, nie 
uprawiają sportu, nie dbają 
o siebie, o swoje zdrowie, o 
relacje. Na tle Europy nie 
wypadamy zbyt dobrze. Je-
steśmy jednym z najbardziej 
zestresowanych narodów, 

a jednocześnie stoimy na 
szczycie tych krajów, które 
nie dbają o zdrowie – mówi 
agencji informacyjnej New-
seria Lifestyle Tomasz So-
bierajski, socjolog.

Jego zdaniem przyczyną 
takiego stanu jest przede 
wszystkim brak wiedzy o 
profilaktyce zdrowotnej. W 
naszym kraju wciąż za mało 
mówi się o tym, jak zapo-
biegać określonym choro-
bom. Co więcej, Polacy nie 
umieją znaleźć równowagi 
pomiędzy pracą a odpo-
czynkiem.

- Może to wynikać 
z tego, że ciągle nam się 
wydaje, że jesteśmy na do-
robku. Chcemy więcej, bo 
bardzo długo mieliśmy bar-
dzo niewiele. Ciągle na coś 
pracujemy i ciągle nam się 

wydaje, że jest za mało. Że 
mamy jeszcze nie taki sa-
mochód, jeszcze nie takie 
mieszkanie. Ciągle aspiru-
jemy i nie potrafimy sobie 
powiedzieć dość, że jest 
granica, że gdzieś liczymy 
się my – tłumaczy Tomasz 
Sobierajski.

Na j s k u t e c z n i e j s z y m 
rozwiązaniem w tym przy-
padku w jest prowadzenie 
prozdrowotnych zajęć edu-
kacyjnych do szkół. Wiedza 
na temat znaczenia zdrowe-
go stylu życia i relacji z bli-
skimi, wartości szczepień 
czy działania określonych 
leków wpojona w dzieciń-
stwie zaowocuje odpowied-
nimi zachowaniami w życiu 
dorosłym. Więcej na www.
StyleZdrowia.pl.

Źródło: newseria.pl

Polacy przodują w rankingu najbardziej zestresowanych i najmniej dbają-
cych o siebie narodów europejskich. Ponad połowa mieszkańców naszego 
kraju ma problemy ze zdrowiem fizycznym, społecznym i psychicznym, a 
większość zbyt dużo czasu poświęca pracy. Aby temu zaradzić, konieczne 
jest wprowadzenie edukacji prozdrowotnej w szkołach.

Polacy nie dbają o zdrowie?
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od 25.09.2015 
do 01.10.2015

PREMIERY:
KRÓL ŻYCIA – Premiera 
25.09.2015r
Polska; od 12 lat ; Kome-
dia  96 min
Edward jest najeżo-
ny, zaimpregnowany 
na otaczający go świat. 
Wszystko go denerwuje. 
Jakby chodził ciągle w za 
ciasnych butach. Złośli-
wy dla żony, niecierpliwy 
dla córki, prawie nie ma 
czasu dla swego starego 
ojca. Któregoś dnia ulega 
groźnemu wypadkowi. 
W wyniku niespodziewa-
nych zdarzeń porzuca 
swoje dotychczasowe 
życie, by na nowo odkryć 
żonę, córkę i otaczający 
go świat. Zaczyna być 
szczęśliwy i dostrzegać 
ludzi i rzeczy, które prze-
cież ciągle go otaczały. 
Podobno szczęście jest 
zaraźliwe na odległość 
800 metrów. Na to wy-
gląda, bo główny bohater 
roztacza taką pozytywną 
aurę. Edward nigdzie nie 
wyjeżdża, nie ucieka w 
podróż dookoła świata, 
nie jedzie do Amazonii. 
Mieszka w tym samym 
mieszkaniu, chodzi tym 
samym chodnikiem, spo-
tyka tych samych ludzi, 
ale wszystko jest inne
12:45   15:15   17:30   
19:45   22:00
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
SICARIO – Premiera 
25.09.2015r
USA; od 15 lat ; Krymi-
nał/Dramat  121 min
Młoda agentka FBI Kate 
Macer przyłącza się do 
supertajnej akcji CIA 
mającej na celu poj-
manie szefa wielkiego 
meksykańskiego karte-
lu narkotykowego. Ma-
cer stopniowo poznaje 
szczegóły operacji, która 
często ociera się o gra-
nicę prawa i moralności, 
prowadząc do najgłęb-
szych czeluści przestęp-
czego piekła. Przewod-
nikiem po jego kolejnych 
kręgach będzie dla Ma-

cer tajemniczy współ-
pracownik CIA o meksy-
kańskim pochodzeniu, 
zwany „konsultantem”, 
który jak się okaże ma 
dla całej akcji kluczowe 
znaczenie. Jego praw-
dziwa tożsamość będzie 
dla Macer największym 
szokiem.
14:30    17:00   19:30   
22:00
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
EVEREST 2D\3D 
USA; od 13 lat ; Dramat/
Thriller/Przygodowy  121 
min
Spektakularny thriller 
akcji oparty na jednej z 
najtragiczniejszych w hi-
storii wypraw na Mount 
Everest. Wszystko działo 
się w maju 1996 r., kiedy 
jednego dnia w śniegach 
Mount Everestu zginę-
ło 15 wspinaczy. Film 
opowiada historię grupy 
ośmiorga himalaistów, 
którzy pod przewodnic-
twem Roba Halla (Jason 
Clarke) próbują zmierzyć 
się z ekstremalnymi wa-
runkami niedostępnego 
szczytu. Walka ze śmier-
telnym zimnem, nawałni-
cami śnieżnymi, walka o 
tlen i przetrwanie. „Eve-
rest” to film o granicach 
ludzkiej wytrzymałości - 
fizycznej i psychicznej.
2D    9:45   20:45
3D   12:15   20:15
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
WIĘZIEŃ LABIRYNTU: 
PRÓBY OGNIA 2D\3D 
USA; od 12 lat ; Sci-Fi/
Thriller/Akcja  144 min 
Druga z cyklu ekranizacji 
bestsellerowych powieści 
Jamesa Dashnera, thril-
ler science fiction, które-
go akcja rozgrywa się w 
świecie dotkniętym wiel-
kim kataklizmem. Zna-
lezienie wyjścia z Labi-
ryntu miało być końcem. 
Żadnych więcej niespo-
dzianek, żadnych puzzli. 
I żadnego uciekania. 
Thomas był przekonany, 

że jeśli Streferzy zdołają 
się wydostać, odzyskają 
swoje dawne życie. W La-
biryncie życie było łatwe. 
Było jedzenie, schronie-
nie i względne bezpie-
czeństwo. Ale w świecie 
poza Labiryntem koniec 
został zapoczątkowany 
już dawno temu…
2D    11:45
3D   10:00   14:45  17:30
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
KLUB WŁÓCZYKIJÓW 
Polska; od 12 lat ; Przy-
godowy  98 min
Kornel Kiwajło i jego 
przyjaciel Max myśleli, 
że to będą najnudniej-
sze wakacje ich życia. 
Wszystko zmieniła jed-
nak nieoczekiwana wizy-
ta wuja Dionizego, który 
dowiedział się o wielkim 
rodzinnym skarbie. Pod 
przewodnictwem chłop-
ców Klub włóczykijów 
wyrusza w podróż pełną 
ekscytujących wydarzeń 
i niezwykłych postaci. 
Sprawy komplikują się, 
gdy na drogocenny trop 
wpadają również prze-
biegli przestępcy - Dr 
Kadryll (Karolak) i jego 
niezdarny pomocnik 
Wieńczysław Nieszcze-
gólny (Mecwaldowski). 
Rozpoczyna się szalony 
wyścig z czasem. Taka 
przygoda zdarza się raz 
w życiu!
9:15  13:30  
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
ANATOMIA ZŁA 
Polska; od 15 lat ; Thriller  
122 min
Płatny zabójca o pseudo-
nimie „Lulek” (Stroiński) 
zostaje warunkowo zwol-
niony z więzienia. Wkrót-
ce potem prokurator 
(Głowacki), który kilka lat 
wcześniej doprowadził do 
jego aresztowania, skła-
da mu propozycję nie do 
odrzucenia. W zamian za 
duże pieniądze, wymaza-
nie kartoteki i możliwość 
dyskretnego opuszczenia 

kraju, „Lulek” ma zlikwi-
dować komendanta Cen-
tralnego Biura Śledcze-
go. Zabójca angażuje do 
pomocy Staszka (Kowal-
czyk), wydalonego z ar-
mii snajpera, który został 
kozłemofiarnym nieuda-
nej misji w Afganistanie. 
Podając się za oficera 
kontrwywiadu, „Lulek” 
wmawia mężczyźnie, że 
został wybrany do zada-
nia specjalnego i jeśli je 
wykona, dostanie szansę 
na powrót do wojska. W 
trakcie przygotowań do 
zamachu Staszek zaczy-
na nabierać podejrzeń co 
do prawdziwych intencji 
„Lulka”. Tymczasem zle-
ceniodawcy naciskają 
na przyspieszenie akcji. 
Rozpoczyna się śmiertel-
ne odliczanie.
11:30
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
KARBALA 
Polska; od 16 lat ; Wojen-
ny  115 min
To były cztery dni pie-
kła… Irackie miasto Kar-
bala. 2004 rok, środek 
wojny w Zatoce Perskiej. 
Zaczyna się ważne mu-
zułmańskie święto Aszu-
ra. Bojówki Al-Kaidy i As-
Sadry atakują miejscowy 
ratusz City Hall – siedzibę 
lojalnych władz i policji, 
w którym przetrzymywani 
są też aresztowani terro-
ryści. Ich kolejne wście-
kłe ataki odpiera osiem-
dziesięciu polskich i 
bułgarskich żołnierzy, 
którzy mają zapasy je-
dzenia oraz broni jedy-
nie na 24 godziny walk. 
Tracą kontakt z bazą, nie 
wiadomo, kiedy dotrze 
wsparcie. Wystrzeliwszy 
niemal całą amunicję, na 
racjach głodowych, zabi-
jają ponad stu napastni-
ków, nie tracąc ani jedne-
go żołnierza. Wygrywają 
największą polską bitwę 
od czasów II wojny świa-
towej
18:15
Zastrzegamy sobie pra-

wo do zmian w repertu-
arze.
DO UTRATY SIŁ 
USA; od 13 lat ; Dramat/
Sport  123 min
Billy Hope ciężką pracą 
osiągnął wszystko, cze-
go można oczekiwać od 
życia. Ma piękną i kocha-
jącą żonę (McAdams), 
uroczą córkę i wielkie 
osiągnięcia na ringu. 
Choć wydaje się to nie-
możliwe, w ciągu jednego 
dnia traci wszystko. Bil-
ly sięga dna, a jedynym 
sposobem, by się od nie-
go odbić, jest rozpoczę-
cie wszystkiego od nowa. 
Wsparcie znajduje na 
sali treningowej prowa-
dzonej przez emerytowa-
nego pięściarza i trenera 
najtwardszych bokserów 
amatorów (zdobywca 
Oscara Forest Whitaker). 
Dzięki jego wsparciu, Bil-
ly rozpoczyna najwięk-
szą walkę swojego życia, 
która ma przynieść mu 
odkupienie i zwrócić za-
ufanie bliskich. Najważ-
niejsze stracie odbędzie 
się jednak poza ringiem.
15:45
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
HUGO I ŁOWCY DU-
CHÓW
Niemcy; b/o ; Familijny/
Fantasy/Komedia  90 min
Jedenastoletni Tom pa-
nicznie boi się duchów. 
Jednak pewnego dnia 
w piwnicy swego domu 
spotyka galaretowate-
go zielonego duszka o 
imieniu Hugo. Dziwaczny 
stworek bardzo chciałby 
być straszny, ale śred-
nio mu to wychodzi, bo 
jest poczciwym fajtłapą. 
Nieborak musiał opuścić 
dom, gdzie wcześniej 
próbował straszyć, gdyż 
rozpanoszył się tam sta-
rożytny duch zimna. In-
truz stanowi zagrożenie 
dla całego miasta, które 
wkrótce może stać się 
wielką bryłą lodu. Jedy-
nym sposobem na po-
wstrzymanie bestii jest 

współpraca z Leokadią 
Parzydło – nieustraszoną 
funkcjonariuszką tajnej 
agencji profesjonalnych 
łowców duchów, która 
chroni świat przed złymi 
mocami. Tom, Hugo i Le-
okadia stworzą drużynę, 
jakiej nie widział świat... 
i zaświaty.
DUBBING:   9:45
Zastrzegamy sobie pra-
wo do zmian w repertu-
arze.
VOUCHERY
Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom firm, in-
stytucji i osób prywat-
nych, kino CINEMA 3D 
w Świdnicy przygotowało 
atrakcyjną ofertę vouche-
rów – biletów otwartych z 
długim terminem ważno-
ści, obowiązujących we 
wszystkie dni tygodnia na 
dowolny seans z repertu-
aru kina, w wersji 2D lub 
3D.
Voucher to idealny po-
mysł na:
* prezenty dla bliskich 
osób, gwarantujący 
wspólnie spędzony czas 
z filmem za rozsądną 
cenę,
* wykorzystanie środków 
z funduszu socjalnego,
* atrakcyjną formę moty-
wacji pracowników,
* upominek dla kontra-
hentów i klientów Pań-
stwa firmy.
Szczegółowe informacje 
na temat zakupu:
• firmy i instytucje – ma-
ilowo aleksandrawalero-
wicz@cinema3d.pl lub 
pod numerem telefonu 
728 595 209
• osoby indywidualne – w 
kasie kina, pod numerem 
telefonu 74 639 90 57.
Serdecznie zapraszamy!
REZERWACJA TELEFO-
NICZNA 
+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

REKLAM
A

REKLAM
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REKLAM
A

REKLAM
A
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KL
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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

Firma Media24 wydawca Tygodników 
„24 Legnica–Lubin” i „24 Wałbrzych–Świdnica” 
poszukuje kandydatów do pracy 
na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży powierzchni reklamowych
Miejsce pracy: Legnica

sprzedaż powierzchni reklamowej w wydawnictwach i na portalach,
pozyskiwanie nowych klientów,
negocjowanie warunków współpracy,
realizacja planu sprzedaży.

Zadania:

wykształcenie minimum średnie,
łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
znajomość rynku reklamy i technik sprzedaży będą dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: 
i.czastka@24legnica.pl lub telefonicznie 609 199 520.

W aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy niezbędnych do procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych 

Dz. U. nr 133, poz. 883). 
Skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Wymagania:

RE
KL

AM
A

RE
KL

AM
A

Kopalnia Kreatywności
10 września Stara Kopalnia rozpoczęła realizację projektu pn. „Kopalnia Kreatywności”, dofinanso-
wanego ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź. 

Celem projektu, skierowa-
nego do dzieci i młodzieży z 
dolnośląskich placówek opie-
kuńczo-wychowawczych (ze 
szczególnym uwzględnieniem 
domów dziecka) jest umoż-
liwienie skorzystania z oferty 
Starej Kopalni obejmującej 
zwiedzanie, udział w warszta-
tach ceramicznych oraz zapo-
znanie się z wystawami stałymi 
Centrum Nauki i Sztuki. Pierw-
szą grupą, która skorzystała z 
propozycji były dzieci z Domu 
Dziecka „Catharina” w Nowym 
Siodle. Goście zwiedzili Starą 
Kopalnię, mieli okazję rozwinąć 
swoje zdolności artystyczne w 
pracowni ceramicznej, otrzy-
mali także pamiątkowe zestawy 
promocyjno-upominkowe. W 
najbliższych trzech miesiącach 
z projektu skorzysta ponad 700 
dzieci z dolnośląskich domów 
dziecka. 

Źródło; Stara Kopalnia
FOT. STARA KOPALNIA

Czytanie za 2 tysiące złotych
- Nie ma mody na czytanie tekstów dramatycznych - żałuje Jacek Głomb, 
dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Może to zmienić wymyślony 
przez niego konkurs. Zadanie polega na poleceniu teatrowi przeczytanej 
przez siebie sztuki.

Akcja Teatru Modrze-
jewskiej została zgłoszona do 
programu Narodowego Cen-
trum Kultury "Kultura - In-
terwencje 2015" i wsparta 43 
tysiącami złotych. Pomysł ma 
zachęcić mieszkańców Dolne-
go Śląska do czytania tekstów 
dramatycznych i zaintereso-
wać ich sztuką teatru.

- Liczymy na wsparcie 
bibliotek, nauczycieli w szko-
łach i mediów - mówi Jacek 

Głomb. - Chcielibyśmy, aby 
pomogły nam w rozpropago-
waniu konkursu.

Jeśli przeczytałeś tekst 
sztuki, która zrobiła na to-
bie duże wrażenie, możesz 
w ramach konkursu zareko-
mendować ją w mejlu lub tra-
dycyjnym liście Teatrowi Mo-
drzejewskiej w Legnicy. Twoje 
uzasadnienie przeczyta jury 
złożone z aktorów. Najlepsze 
nagrodzi 2 tysiącami złotych.

Ponadto trzy spośród 
wszystkich zgłoszonych tek-
stów trafią na scenę. Zostaną 
trzykrotnie przedstawione 

publiczności w Legnicy, Wał-
brzychu i Jeleniej Górze w for-
mie udramatyzowanego czyta-
nia. Jacek Głomb zdradza, że 
pierwsze czytanie wyreżyse-
ruje młoda wybijająca się re-
żyserka Magdalena Miklasz, 
którą Teatr Modrzejewskiej 
chce zaprosić do współpracy.

Regulamin konkursu jest 
dostępny na stronie: www.
teatr.legnica.pl/czytajmy-dra-
maty

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI


