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Dokumenty do kontroli 
Kilkuset kierowcom, którym w uzyskaniu uprawnień pomagał złotoryjski instruktor Piotr O. grozi 
utrata prawo jazdy.

Osobom, które nie miały 
czasu chodzić na kursy lub nie 
chciały poddać się badaniom 
medycznym, Piotr O. sam 
wystawiał stosowne zaświad-
czenia, korzystając z zestawu 
lewych pieczątek. Wpadł, 
został skazany, a teraz urzęd-
nicy zastanawiają się, jak po-
traktować kilkuset kierowców, 
którym pomógł w uzyskaniu 
uprawnień. 

Z usług Piotra O. korzy-
stało bardzo wielu zawodo-
wych kierowców. W ich przy-
padku utrata prawa jazdy jest 
równoznaczna z utratą pracy. 
Bo po co w firmie kierowca, 
który nie może usiąść za kół-
kiem?

Starostwo Powiatowe w 
Złotoryi ma już ustalonych 
około dwieście pięćdziesiąt 
osób, które uzyskały upraw-
nienia do kierowania pojaz-
dami w oparciu o dokumenty 
sfałszowane przez Piotra O. To 
jednak czubek góry lodowej. 
Starosta Józef Sudoł mówi, że 
problem może dotyczyć w su-
mie około pięciuset mieszkań-
ców powiatu złotoryjskiego. I 
Bóg wie ilu klientów złotory-
janina z ościennych powiatów.

Według prokurator Liliany 
Łukasiewicz, rzeczniczki Pro-

kuratury Okręgowej w Legnicy,   
Piotr O. wystawił 915 różnych 
dokumentów. Czy uzyskanie 
na ich podstawie uprawnienia 
do kierowania pojazdami mu-
szą zostać anulowane?

- To starostwa powiatowe 
będą wydawać decyzje admini-
stracyjne w tej sprawie - mówi 
Liliana Łukasiewicz.

- My podjęliśmy decyzję, 
że nie będziemy automatycznie 
zabierać wszystkim uprawnień 
- mówi złotoryjski wicestarosta 
Józef Sudoł. - Wszczynamy 
jednak postępowania admi-

nistracyjne i od ich wyniku 
będzie zależeć, czy konkret-
ny kierowca zachowa prawo 
jazdy, czy nie. Zdajemy sobie 
sprawę, że byli ludzie, którzy z 
premedytacją kupowali sobie u 

Piotra O. fałszywe dokumenty. 
W ich wypadku będziemy co-
fać uprawnienia. Będą musieli 
udać się na kurs i ukończyć 
szkolenie dla właściwej kate-
gorii.

Pobłażać oszustom nie 
zamierza prokurator, który 
już oskarżył 40 osób o to, że 
przystępując do egzaminu w 

Wojewódzkim Ośrodku Ru-
chu Drogowego posłużyły się 
lewymi zaświadczeniami.

Wśród oskarżonych jest 
6 zawodowych kierowców, 
którym Piotr O. wystawił 

świadectwa 
kwalifikacji 
zawodowej 
kierowców. 
Zgodnie z 
prawem, taki 
dokument 
przysługuje 
po odbyciu 
kilkutygo-
d n i o w e g o 
kursu. Piotr 
O. szkole-
niem sobie 
głowy nie 
z a w r a c a ł . 
Nawet nie 
miał do nie-
go upraw-
nień. Za to 

można było u niego za kilkaset 
złotych kupić potrzebny papier.

Piotr O. już nie pracuje 
jako instruktor ani nie pro-
wadzi szkoły jazdy. Sąd skazał 
go na 3 lata pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu na 6 lat 
oraz kilkanaście tysięcy złotych 
grzywny.

PEKA

POŻYCZKI

tel. 794 913 913

bez BIK dla emerytów,
rencistów i pracujących

na stałe od ręki
200zł do 2000zł
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Dlaczego Jan 
Kurowski krową 

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

Tylko krowa nie zmienia poglądów. Radny Jan Ku-
rowski krową nie jest, choć już z niejednego żłoba jadł 
i choć – jak głosi złośliwa miejska plotka  - aktualnie 
na postronek wziął go prezydent Tadeusz Krzakowski. 

– Przyszedł czas na zmianę w układzie sił. Dotąd w 
legnickiej radzie miejskiej głosowania były przewidy-
walne – mówił radny Jan Kurowski dziewięć miesięcy 
temu, gdy ze Sławomirem Skowrońskim i Tyberiu-
szem Kowalczykiem powoływał do życia Klub Rad-
nych Niezależnych. Ich inicjatywa miała odbetonować 
radę, odpolitycznić ją, zdynamizować, zmuszając 
zarówno rządzącą koalicję, jak i opozycję do poszu-
kiwania kompromisów. Nic z tego nie wyszło, bo kie-
dy w okolicznościach kryzysu wywołanego śmiercią 
Krzysztofa Dybka  naprawdę mógł zostać języczkiem 
u wagi, Jan Kurowski przyłączył się do obozu prezy-
denta. Tym gestem wzmocnił układ sił, który w stycz-
niu uważał za tak bardzo szkodliwy. 
Nić porozumienia pomiędzy obu panami wydawała 
się dotychczas raczej wątła. Ale wiadomo: Legnica – z 
nią każdemu zawsze po drodze. Jeszcze pod koniec 
kwietnia on i Tadeusz Krzakowski stali po dwóch 
różnych stronach barykady. Rządząca koalicja sku-
tecznie blokowała powołanie Jana Kurowskiego na 
stanowisko wiceprzewodniczącego samorządu. Dziś 
ochoczo dokoptowała go do składu komisji rewizyjnej 
- potencjalnie niebezpiecznej  dla reelekcji prezyden-
ta, bo mającej z założenia patrzeć gospodarzowi mia-
sta na ręce. I odwrotnie: jeszcze kilka miesięcy temu 
radny Paweł Frost cieszyłby się z obecności Jana 
Kurowskiego w komisji rewizyjnej. Dziś kiedy dawny 
dr Jekyll zmienił się w jego oczach w Mr Hyde`a jest 
gotów uznać tę decyzję za sprzeniewierzenie się zasa-
dom samorządności i wypaczenie zadań, dla których 
we wszystkich gminach istnieją komisje rewizyjne.
Z formalnego punktu widzenia Jan Kurowski zacho-
wuje niezależność. Nic nie słychać o tym, by chciał 
wstąpić w szeregi Klubu Komitetu Wyborczego Wy-
borców Tadeusza Krzakowskiego albo zamierzał z 
Kazimierzem Hałaszyńskim wskrzeszać unicestwiony 
przed rokiem Klub Radnych SLD. Jako pojedynczy 
radny wydaje się o sto procent bardziej niezależny niż 
syjamskie bliźnięta Sławomir Skowroński i Tyberiusz 
Kowalczyk tworzący monolityczny z definicji Klub 
Radnych Niezależnych. Ale jeśli plotki o przejściu na 
miejski etat się potwierdzą, trzeba będzie niezależ-
ność  Jana Kurowskiego wziąć w duży nawias. Wszak 
nie kąsa się reki, która karmi.
Radny na temat nowej posady z dziennikarzami roz-
mawiać nie chce. Jego milczenie oraz histeryczna re-
akcja Wojciecha Cichonia, który za samo pytanie o 
etat Kurowskiego rzucił się Pawłowi Frostowi do gar-
dła, tylko podsycają domysły, że oto za kurtyną de-
mokracji dokonuje się  jakiś podejrzany targ. Jeśli Jan 
Kurowski to właśnie miał na myśli w styczniu, głosząc 
potrzebę odpolitycznienia rady, to autorowi felietonu 
nie pozostaje chyba nic innego, jak w ramach puenty  
wysunąć w jego stronę krowi jęzor.  

Toną w długach powiaty: 
59. legnicki - 41,19 proc.
83. jaworski - 37,42 proc.
99. polkowicki - 32,90 proc.
224. głogowski - 17,37

miasta powiatowe:
108. Jawor - 41,93 proc.
154. Lubin - 34,86 proc.
185. Głogów - 30,46 proc.
253. Polkowice - 14,38 proc.

mniejsze miasta:
78. Bolków - 52,01 proc.
120. Ścinawa - 48,02 proc.
125. Chocianów - 47,56 proc.
256. Wojcieszów - 37,14 proc.
256. Prochowice - 36,06 proc.
368. Świerzawa - 28,46 proc.
503. Chojnów - 15,48 proc.

Pismo Wspólnota porów-
nało zadłużenie samorządów z 
ich dochodami. Okazało się, że 
powiat złotoryjski jest pod tym 
względem drugi w Polsce, po-
wiat lubiński - czwarty. Złoto-
ryja zajęła ósme miejsce wśród 
miast powiatowych a Przemków 
- siedemnaste wśród małych 
miast. Ich długi już przekroczy-
ły 60 procent dochodów. Wynik 
Legnicy: 50,71 procent.

Dane przeanalizowane 
przez Wspólnotę pochodzą z 
2012 roku. Zadłużenie Legnicy 

- 50,71 proc. dochodów - na tle 
46 innych miast grodzkich wy-
gląda na duże. Tylko 11 miast na 
prawach powiatu wygenerowało 
w 2012 roku większy dług.

Naprawdę dramatycznie 
wygląda jednak sytuacja kilku 
innych samorządów z regionu 
legnickiego.

Przede wszystkim powiatu 
złotoryjskiego, którego dług - 
według Wspólnoty - już teraz 
stanowi 62,41 proc. dochodów. 
Powiat lubiński z wynikiem 
61,02 proc uplasował się na 

czwartej pozycji w kraju. Wspól-
nota od 2002 roku sporządza 
podobne zestawienia. W ciągu 
10 lat odkąd rządy w Złotoryi 
objął Ireneusz Żurawski miasto 
przesunęło się w tym rankingu 
o 103 oczka w górę i dziś z za-
dłużeniem stanowiącym 62,90 
proc. dochodów zajmuje ósme 
miejsce w kraju wśród gmin 
miejskich. Swoistym rekordzi-
stą wydaje się Przemków, gdzie 
tak liczone zadłużenie osiągnęło 
poziom 66,50 proc.

PEKA

Wojna o niższe ceny
Obóz prezydenta Tadeusza Krzakowskiego zablokował obniżkę cen śmieci z 13,70 i 17,80 zł do odpowiednio 
7 i 12 zł. Nie zgodził się też na korzystne dla pasażerów zmiany w cenach biletów miejskiej komunikacji.

Oba projekty przepadły tym 
samym stosunkiem głosów: 12 
do 12.

Sławomir Skowroński, któ-
ry proponował zmiany w tary-
fie MPK, uważa, że obecna jest 
szczególnie krzywdząca dla dzieci 
5- i 6-letnich, które za dojazdy do 
przedszkola płacą dziś więcej niż 
studenci. Radny chciał, by mogły 
korzystać z komunikacji miejskiej 
za darmo. Zależało mu też na 
obniżenie ceny biletu trzydzie-
stodniowego imiennego ze 100 zł 
do 76 zł (38 zł z ulgą ustawową 
i 46 zł z ulgą gminną). W lipcu 
obóz prezydencki nie zgodził się 

na te zmiany. Teraz było podob-
nie. Ale Sławomir Skowroński 
zapowiada, że będzie powtarzał 
swój projekt aż do skutku. Przy-
pomina, że niedawno rada wpro-
wadziła uchwałę przystankową, 
zobowiązującą przewoźników do 
wnoszenia na rzecz MPK opłat 
za przystanki na których się za-
trzymują.

- No to hello: kroimy busia-
rzy i jeszcze chcemy kroić miesz-
kańców Legnicy?! - oburza się 
Skowroński.

Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej, który był autorem 
wniosku o obniżkę cen śmieci, 

nie składa broni. Przewidując 
taki wynik głosowania, przed 
sesją złożył w biurze rady nowy 
projekt, który będzie głosowany 
prawdopodobnie na paździer-
nikowej sesji. Ów nowy projekt 
zakłada kompromisowe rozwią-
zanie: śmieci posegregowane 
miałyby kosztować nie 13,70 zł i 
nie 7 zł, ale 9 zł. Za śmieci zmie-
szane legniczanie mieliby płacić 0 
2,80 zł mniej niż obecnie.

- Proponujemy, aby w przy-
padku, gdy gospodarstwo domo-
we składa się z więcej niż 4 osób, 
obowiązywały je stawki 7 i 12 zł 
- mówi Paweł Frost, przewodni-

czący klubu.
Prezydent Tadeusz Krza-

kowski sam również zapowiada 
obniżkę cen śmieci, ale jeszcze nie 
od stycznia. Chce w pierwszym 
kwartale 2014 roku, po przeana-
lizowaniu jak działa nowy system 
gospodarki śmieciowej, przedsta-
wić projekt nowych stawek.

Krzakowski krytykuje opo-
zycję: - Widać, że idą na siłowe 
rozstrzygnięcie. Sesja, uchwała 
nie wchodzi, to ponowny wnio-
sek. Sesja, uchwała nie wchodzi, 
to ponowny wniosek. I tak do 
skutku. 

PEKA

Które gminy i powiaty są kandydatami na bankrutów?

Wyniki innych samorządów 
 z regionu legnickiego

Radni Sławomir Skowroński i Paweł Frost – orędownicy obniżek cen za bilety autobusowe i odpady komu-
nalne - zamierzają uparcie ponawiać swe wnioski. 
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Czy nie stosując chemii da się umyć cały samochód w butelce wody tak, by nie tylko usunąć z niego wszelki brud, ale również bakterie, wirusy czy 
grzyby? Jasne. Na własne oczy można się o tym przekonać podjeżdżając do nowo otwartej pierwszej w Legnicy ekologicznej parowej automyjni Gol-
den Veiltail przy ul Jana Kilińskiego.

Normalnie przy myciu 
samochodów tradycyjnym 
Kärcherem zużywa się oko-
ło120-160 litrów wody. W 
legnickiej automyjni Golden 
Veiltail w zależności od wiel-
kości auta na cały wóz wy-
starcza od 1,5 do 3 litrów. To 
ogromna ulga dla środowiska 
naturalnego. 

Sekret tkwi w urządzeniu, 
które owe marne półtora litra 
zamieni w tzw. suchą parę - 
parę o znikomej wilgotności 
ok. 5 procent. Gdy  podob-
na do pistoletu dysza myjki 
z ogromną siłą wyrzuca ją ze 
zbiornika, ma temperaturę 
145-180 stopni Celsjusza i 
bez problemu rozpuszcza każ-
dy rodzaj zanieczyszczeń, jaki 
po jeździe może pojawić się 
na karoserii lub we wnętrzu 
samochodu. Praktycznie bez 
użycia chemii jest w stanie 
poradzić sobie nawet z trudną 
do usunięcia smołą. W kilka 

sekund spłukuje ptasie odcho-
dy, stary wosk lub tłusty zaciek 
po oleju. Potem wystarczy 
przetrzeć maskę ściereczką z 
mikrofibry, nawoskować i auto 
lśni, jakby dopiero co zjecha-
ło z linii produkcyjnej. Przy 
okazji gorąca para dezynfeku-
je samochód, co może mieć 
znaczenie zwłaszcza dla osób, 
którym dokuczają alergie. Po 
wizycie w Golden Veilltail 
zmora zniknie: pleśń, grzyby, 
wirusy czy bakterie nie są w 
stanie przetrwać kąpieli w ta-
kim ukropie. 

Bezwzględna dla brudu 
para jest przy tym zupełnie 
bezpieczna dla lakierów sa-
mochodowych. Krótkotrwałe 
działanie wysokich tempera-
tur znoszą one zdecydowanie 
lepiej od uderzeń mających  
twardość kamienia strumieni 
wody z Kärchera w zwyczaj-
nych myjniach. 

Sucha para jest ekologicz-

na, bo pozwala myjni niemal 
zupełnie zrezygnować z che-
mii. Po szampony i tym po-
dobne produkty w Golden Ve-
itail sięgają w zasadzie tylko na 
życzenie klienta.  Nową tech-
nologię można stosować za-
równo do mycia karoserii, szyb 
czy felg, jak i do czyszczenia 
wnętrza samochodu: tapierki, 
wykładziny, bagażnika. Myj-
ka parowa umożliwia nawet 
oczyszczenie silnika z brudu. 

Kompletne czyszczenie 
auta trwa przy Kilińskiego od 
godziny do półtorej godziny. 
Klient w tym czasie może od-
począć. Do swojej dyspozycji 
ma przytulny pokoik z wielkim 
telewizorem, podłączonym do 
internetu laptopem i kawą z 
ekspresu - wszystko w cenie 
usługi. Gdyby potrzebował 
szybko załatwić coś na mieście, 
za darmo dostanie na czas my-
cia zapasowy samochód. 

Ceny w Golden Veiltail są 

porównywalne ze stawkami w 
innych legnickich myjniach. 
Dla przykładu mycie podsta-
wowe kosztuje od 20 (mały 
samochód) do 40 zł (tere-

nówka lub VAN) . Mycie VIP 
(z dodatkowym nałożeniem 
miękkiego wosku, pielęgna-
cją plastików zewnętrznych  i 
czernieniem opon to wydatek 

35-50 zł. Można zamówić od-
kurzanie (8-25 zł), sprzątanie 
VIP (20-35 zł) lub skorzystać 
z tańszych pakietów . 

GOLDEN Veitail Ekologiczna Myjnia Parowa
Legnica. ul. Kilińskiego 2, tel. 730 813 423

Myją tak, że mucha nie siada

Sto euro nie przeszło
Jan B. trzy razy przyjeżdżał z Wiednia zdawać na prawo jazdy i trzy razy 
oblewał egzamin. Za czwartym razem postanowił dać w łapę komu trze-
ba. W końcu mówi się, że w Polsce tylko ryba nie bierze. Na banknot o 
nominale sto euro egzaminator w Legnicy zareagował jednak niestandar-
dowo. 

Jan B. ma 55 lat. Na 
stałe mieszka w Austrii. 
7 maja 2013 roku zgłosił 
się w Legnicy na egzamin 
praktyczny na prawo jazdy 
kategorii B+E, uprawniają-
ce do kierowania samocho-
dem osobowym z przycze-
pą.

Przygotował się staran-
nie: niczym mistrz origami 
złożył sto euro w kostkę i 
wsunął pod dowód oso-
bisty. Już po wylosowaniu 
zadań egzaminacyjnych, 
stojąc obok pojazdu na 
placu manewrowym, zasu-
gerował, by egzaminator 
raz jeszcze sprawdził jego 

tożsamość. Podał mu doku-
ment wraz z ukrytym dys-
kretnie banknotem.

Egzaminator wziął do-
wód osobisty Jana B., wy-
czuł papier pod spodem i 
rozpoznał zwinięty w kost-
kę banknot.

- Ponieważ w pojeździe 
egzaminacyjnym zamonto-
wane były kamera i mikro-
fon, egzaminator popro-
sił Jana B., aby wszedł do 
auta - relacjonuje proku-
rator Liliana Łukasiewicz, 
rzeczniczka Prokuratury 
Okregowej w Legnicy. - 
Kiedy obaj siedli w pojeź-
dzie, rozwinął banknot i 
zapytał oskarżonego „co 
to jest i dla kogo”. Jan B. 
oświadczył, iż to dla niego 
i że nie jest to łapówka, ale 

„to tak z grzeczności”, gdyż 
już czwarty raz przyjechał 
z Wiednia na egzamin. Eg-
zaminator powiadomił or-
gany ścigania.

Z nagraniem z samo-
chodu trudno było Janowi 
B. polemizować. Przyznał 
się. Żałował. Tłumaczył, 
że zdawał egzamin po raz 
czwarty i wpadł w pani-
kę. Z uwagi na postawę 
oskarżonego, prokurator 
pozwolił mu skorzystać z 
możliwości dobrowolnego 
poddania się karze. Jeśli 
sąd się zgodzi, będzie to 1 
rok pozbawienia wolności 
z warunkowym zawiesze-
niem na okres 2 lat próby 
i grzywna w kwocie 900 zł. 
Sprawę rozpozna Sąd Re-
jonowy w Legnicy. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Pas dla wojska?

Teoretycznie na mocy 
ustawy z 1967 roku może 
odpłatnie nakazać miastu do-
stosowanie np. pasa awaryj-
nego do potrzeb militarnych 
i utrzymanie dotychczasowej 
funkcji terenu. Wojsko zapew-
nia, że zna plany samorządu i 
obiecuje o nich pamiętać.  

Niedawno informowa-
liśmy, że Wojsko Polskie 
interesuje się poradzieckim 
lotniskiem w Legnicy i może 
chcieć je ocalić w imię potrzeb 
obronnych kraju. To skompli-
kowałoby realizację planów 
władz miasta, które po zlikwi-
dowaniu lotniska chciałyby 
urządzić tutaj park przemy-
słowy.

Ministerstwo Obrony 
Narodowej potwierdza, że w 
oparciu o rozkaz Dowódcy Sił 
Powietrznych z kwietnia br, 

zespół roboczy przeprowadził 
w dniach 3-26 czerwca reko-
nesans lotnisk nie będących 
obecnie w użytkowaniu Sił 
Zbrojnych. Wśród nich lot-
niska po byłych jednostkach 
radzieckich w Legnicy.

- Wypracowanie wnio-
sków końcowych z reko-
nesansu nie zostało jeszcze 
zakończone, ale należy jedno-
znacznie podkreślić, że w trak-
cie opracowywania wniosków 
zostaną uwzględnione wszyst-
kie aspekty, w tym plany sa-
morządu lokalnego, dotyczą-
ce zagospodarowania terenu 
lotniska Legnica – informuje 
ppłk Jacek Sońta, rzecznik 
prasowy MON.

Czy wojsku wolno żądać 
od władz Legnicy, by utrzy-
mywały lotnisko wbrew swojej 
woli? Tak. Umożliwia to Usta-
wa z dnia 21 listopada 1967 
r. o powszechnym obowiązku 
obronny Rzeczpospolitej Pol-
skiej, a w szczególności arty-

kuły od 208 do 223. W przy-
padku Legnicy może mieć 
zastosowanie artykuł 221 o 
tzw. świadczeniach szczegól-
nych. Przewiduje on sytuacje, 
w których "organy samorządu 
terytorialnego(...) mogą być 
zobowiązane do odpłatnego 
dostosowania posiadanych 
nieruchomości i rzeczy rucho-
mych do potrzeb obrony Pań-
stwa, w sposób niezmieniający 
ich właściwości i przeznacze-
nia" albo do  "odpłatnego wy-
konania zadań mobilizacyj-
nych na rzecz Sił Zbrojnych".

- Wnioski końcowe do-
tyczące lotniska w Legnicy 
zostaną przedstawione Mi-
nistrowi Obrony Narodowej, 
celem podjęcia decyzji oraz 
przekazane właściwym orga-
nom samorządu lokalnego, z 
zachowaniem zasad dyspono-
wania informacjami niejaw-
nymi i przepisami prawa po-
wszechnego - informuje ppłk 
Jacek Sońta.

To Minister Obrony Narodowej podejmie ostateczną decyzję w sprawie 
legnickiego lotniska.

Miłośnik przyrody
Rowerzystka zabita w maju pod Bieniowicami mogłaby się żyć, gdyby nie 
ładne kwiatki i wrażliwość Zbigniewa G. na uroki natury.

Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy skierowała akt oskar-
żenia przeciwko 58-letniemu 
Zbigniewowi G., kierowcy 
samochodu osobowego marki 
Ranault Clio, który w maju 
potrącił rowerzystkę na dro-
dze między Bieniowicami 
- Pątnów Legnicki. Kobieta 
poniosła śmierć na miejscu. 

31 maja br. około godzi-
ny 16 Zbigniew G. wracał do 
domu z ryb. Jechał ze Szczyt-
ników w kierunku Pątnowa 
Legnickiego. Za Bieniowica-
mi jego uwagę przykuły po-
lne kwiatki rosnące w pobliżu 
rowu melioracyjnego przy 
lewym pasie ruchu. Z prędko-
ścią 70 kilometrów na godzinę 
zjechał w tamtą stronę, aby im 
się przyjrzeć.

- Nie zachował przy tym 
szczególnej ostrożności i nie 

obserwował właściwie drogi 
przed samochodem - relacjo-
nuje prokurator Liliana Łuka-
siewicz, rzeczniczka prasowa 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy. - Po krótkiej chwi-
li jazdy uderzył czołowo w 
nadjeżdżającą z naprzeciw-
ka rowerzystkę. Nie zdołał 
wykonać żadnego manewru 
obronnego. Kobieta uderzona 
lewą częścią pojazdu wpadła 
na maskę, a następnie prze-
toczyła się po dachu i spadła 
na pobocze. Doznała wielona-
rządowych ciężkich obrażeń 
tułowia, zwłaszcza w postaci 

złamania I kręgu lędźwio-
wego z przerwaniem rdzenia 
kręgowego, które skutkowały 
jej nagłą i gwałtowną śmiercią.

Zbigniew G. był trzeźwy. 
Tak samo jak potrącona przez 
niego kobieta.

Zbigniewowi G. przyznał 
się do spowodowania wypad-
ku drogowego ze skutkiem 
śmiertelnym i złożył wyja-
śnienia zgodne z ustaleniami 
prokuratury. Grozi mu od 
pół roku do 8 lat pozbawie-
nia wolności. O winie i karze 
zdecyduje Sąd Rejonowy w 
Legnicy.
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Gieroj jest czysty
Specjalistyczna firma usunęła czerwoną farbę z kamaszy sowieckiego żołnierza, postumentu Po-
mnika Wdzięczności i płyt placu Słowiańskiego.

Już wiadomo, że rachu-
nek wyniesie około 5 tysięcy 
złotych. Tym razem jednak 
za porządki po wandalu nie 
zapłacą podatnicy, ale spraw-
ca zniszczeń, Piotr B., li-
der legnickiej Młodzieży 
Wszechpolskiej, który w 
nocy z 12 na 13 września 
obrzucił monument sło-
ikami z farbą.

Czyszczenie odby-
wało się w dwóch eta-
pach. Bezzwłocznie 
trzeba było uporząd-
kować płyty na placu 
Słowiańskim, bo poza 
farbą znalazły się na 
nich niebezpieczne dla 
przechodniów odłam-
ki szkła ze słoików. 
Radziecki żołnierz 
na mycie poczekał 
cierpliwie 
do ubie-
głego ty-

godnia. 
Na sesji rady miej-

skiej okaza-
ło się, że 
n i e 

wszyscy widzą w Piotrze 
B. wandala. Dla Ewy 
Szymańskiej z PiS-u 

jest on artystą. - 
Mnie się ten abs-
trakcyjny malu-
nek wykonany 
czerwoną farbą 
bardzo podo-
bał - oznajmi-
ła na sesji 

 
Ewe Szy-

mańskiej nie 
podobał się za 
to cykl imprez 
pod ha-
s ł e m 

"Dwadzieścia lat po...", na-
wiązujący do 20. rocznicy 
wyjścia Sowietów z Legnicy. 
Radna próbowała dowie-
dzieć się od prezydenta, na 
jakiej zasadzie udostępniono 
na biesiadę z Rosjanami salę 
w Szkole Podstawowej nr 10. 
Tadeusz Krzakowski zasuge-
rował, by zwróciła się do or-
ganizatorów imprezy lub do 
szkoły, bo on nie miał z tym 
nic wspólnego.

Ewa Szymańska przyjęła 
te wyjaśnienia.

- Żeby więcej nie było 
takich uroczystości – zaapelo-
wała tylko.

PEKA
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Cięcie drewna opałowego - krótki przewodnik firmy Husqvarna

Jak wybrać najlepsze drew-
no opałowe 

Wybór odpowiedniego ga-
tunku drzewa może przyspa-
rzać trudności, dlatego poniżej 
przedstawiamy kilka ogólnych 
wskazówek. Jeśli mamy luksus 
wyboru, powinniśmy spraw-
dzić, czy drewno jest zdrowe 
i nie butwieje. Nie powinno 
być ani zbyt twarde, ani zbyt 
miękkie. Nierówne kawałki (o 
dużej średnicy) będą wymagać 
cięższej pracy. Drewno liściaste 
ma większą wartość opałową, 
co oznacza, że wytwarza wyż-
szą temperaturę i dłużej się pali. 
Dobrym przykładem są tu buk i 
brzoza. Należy jednak pamiętać 
o tym, że wysoka temperatura 
może zniszczyć piec. Drewno 
iglaste (np. świerk i sosna) ma 
niską wartość opałową i jest 
przez to mniej wydajnym źró-
dłem ciepła. Dlatego najlepszy 
efekt uzyskuje się, mieszając 

różne gatunki drewna.
Cięcie drewna opałowego 
Osoby, które same pozysku-

ją opał, do ścinania, okrzesywa-
nia i rozcinania drzewa powinny 
użyć pilarki łańcuchowej. Bez 
odpowiedniej wiedzy czynno-
ści te mogą być niebezpieczne. 
Techniki ścinania, okrzesywania 
i rozcinania drzew, a także infor-
macje o bezpieczeństwie, zosta-
ły przedstawione w naszym in-
ternetowym podręczniku Praca 
piłą łańcuchową, który znajduje 
się po prawej stronie. W krajach, 
gdzie zimą panuje mróz, drzewa 
należy ścinać właśnie o tej porze 
roku, kiedy nie puszczają soków. 
Są wtedy suchsze i lepiej nadają 
się na opał. 

Można też zamówić drew-
no opałowe w balach lub kupić 
drewno już okrzesane, pocięte i 
porąbane.

Bezpieczne cięcie drewna 
Należy zadbać o właściwy 

sprzęt do bezpiecznego cięcia! 
Porady na temat wyboru od-
powiedniej pilarki łańcuchowej 
do ścinania drzew i przycinania 
drewna na długość znajdują się 
w podręczniku Praca piłą łań-
cuchową. Oprócz pilarki po-

trzebne jeszcze będą: kozioł do 
cięcia, nożyce do drewna i przy-
miar lub laserowa miarka, aby 
uzyskać odpowiednią długość 
kawałków. 

— Ważne jest, aby pamiętać 
o środkach ochrony osobistej, 

takich jak kask z nausznikami, 
osłona twarzy oraz ochron-
ne okulary, ubrania i buty. Nie 
można też zapomnieć o aptecz-
ce, która powinna się znajdować 
w łatwo dostępnym miejscu — 
mówi Aleksander Strach.

Rąbanie drewna opałowe-
go 

Rąbanie drewna może być 
nie lada wyzwaniem. Najlep-
szym narzędziem do rąbania 
drewna jest młotosiekiera, zaś 
do mniejszych kawałków drew-
na wystarczy siekierka rozłu-
pująca. Potrzebny będzie też 
pieniek do rąbania, czyli pod-
wyższenie, na którym można 
rąbać drewno na opał. W rąba-
nie drewna nie należy wkładać 
zbyt dużo siły, aby nie nabawić 
się urazu — siła ciężkości sie-
kiery powinna wystarczyć. Przy 
większych ilościach drewna 
najlepszym rozwiązaniem jest 
rębarka hydrauliczna.

Suszenie i przechowywa-
nie 

Najlepsze warunki do su-
szenia drewna panują wiosną i 
latem. Suszenie należy rozpo-
cząć na otwartym powietrzu, 
starannie dobierając miejsce — 
najlepsze będzie suche wznie-
sienie, na którym drewno zo-
stanie wystawione na działanie 
promieni słonecznych i wiatru. 

Drewna nie należy kłaść 
bezpośrednio na ziemi, ponie-
waż może wchłaniać wodę. Za-
leca się powierzchnie przepusz-
czające powietrze, np. palety lub 
pale. Ważne jest, aby zapewnić 
swobodny obieg powietrza mię-
dzy stogami, dlatego nie należy 
ich stawiać zbyt blisko siebie. 
To samo dotyczy pojedyncze-
go stogu: stóg ułożony luźno z 
licznymi prześwitami wyschnie 
szybciej niż drewno ciasno upa-
kowane. 

Życzymy udanego cięcia!

Cięcie drewna opałowego może sprawiać problemy. Dlatego postanowiliśmy podzielić się wiedzą o tym, jak wybrać najlepsze drewno opałowe, jak 
ściąć, okrzesać i porozcinać drzewo oraz jak rąbać drewno, suszyć je i przechowywać. Mamy nadzieję, że nasze porady pomogą szybko i bezpiecznie 
zgromadzić zapas drewna, który wystarczy na całą zimę.
— Zanim zaczniemy się cieszyć ciepłem z domowego kominka, powinniśmy pamiętać o kilku rzeczach, niezależnie od tego, czy sami tniemy drewno 
opałowe, czy kupujemy je w sklepie — mówi Aleksander Strach, manager salonu Husqvarna w Legnicy i Lubinie.
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Co łączy policję i księdza pedofila?
Wszyscy dominikańcy 

chłopcy, którzy w sierpniu 
2010 roku temu pojawili się 
na komendzie, są objęci toczą-
cym się na w ich kraju śledz-
twem. Na pewno jeden był 
molestowany w Polsce. Mimo 
to nie wiadomo, czy podczas 
wizyty w Polkowicach zda-
rzyło się cokolwiek niesto-
sownego. Próbuje to wyjaśnić 
Prokurator Generalny, który 
wysłał na Dominikanę proś-
bę o ujawnienie tego rodzaju 
informacji. Prokurator Liliana 
Łukasiewicz, rzeczniczka pra-
sowa Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy, którą dziennikarze 
TVN24 pytali o ewentualne 
śledztwo w tej sprawie, czeka 
na takie informacje. Powtarza, 
że na razie nie ma dowodów, 
że w Polkowicach ksiądz Gil 
dopuścił się przestępstwa. 
Sama wizyta księdza pedofila 
nic jeszcze nie znaczy.

-Jeżeli tylko pojawi się in-
formacja, że w trakcie pobytu 
w Polkowicach dochodziło 

np. do molestowania chłop-
ców, stosowne postępowanie 
będzie przeprowadzone - 
mówi do kamer TVN24 pro-
kurator Łukasiewicz.

Media donoszą, że do-
minikańscy prokuratorzy 
dysponują zeznaniami mi-
nistranta wielokrotnie gwał-
conego przez ks. Wojciecha 
Gila. Wynika z nich, że pro-
boszcz chętnie organizował 
chłopcom z Juncalito wy-
cieczki do Europy. Podczas 
wyjazdów chłopcy byli przez 
niego zmuszani do seksu. 
Widzieli, jak ksiądz zakłada 
prezerwatywę i masturbuje 
się przy nich.

produkowana w Juncali-
to kawa, którą goście z Do-
minikany odwdzięczyli się 
polkowickim policjantom 
za oprowadzenie po jedno-
stce, dawno została wypita. 
Na internetowej stronie Po-
wiatowej Komendy Policji 
zachował się jednak komuni-
kat o wizycie sympatycznych 

obcokrajowców. Chłopcom 
towarzyszył pewien miesz-
kaniec Polkowic, który kilka 
miesięcy wcześniej wrócił z 
dwutygodniowej misji na Do-
minikanie oraz ks. Wojciech 
Gil - misjonarz Zakonu Mi-
chalitów z Krakowa.

"Na Dominikanie pełni 
potrójną funkcję. Jest kapła-
nem w miejscowości Juncali-
to, doradcą miejscowego wój-
ta oraz policjantem w stopniu 
majora. W tym dominikań-
skim miasteczku położonym 
na stoku wysokiej góry jest 
komendantem miejscowego 
posterunku policji. " - czy-
tamy w archiwalnym komu-
nikacie. - "W ramach wizyty 
dzieci poznały specyfikę pracy 
polskiej policji oraz sprzęt po-
licyjny, który wykorzystywany 
jest w trakcie pełnienia służby. 
Dzieci miały okazję zwiedzić 
jednostkę, w tym cele, w któ-
rych zamykani są przestęp-
cy. Dominikańczycy zostali 
oprowadzeni po terenie na-

szego miejsca pracy oraz mo-
gli z bliska zobaczyć i usiąść 
na policyjnych motocyklach i 
w radiowozach."

Ks. Gil jest poszukiwany 
przez dominikańską proku-
raturę. W maju porzucił para-
fię i uciekł za granicę. Policja 
znalazła w jego mieszkaniu 

m.in. 87 tysięcy zdjęć i filmów 
pornograficznych z udziałem 
dzieci, kolekcję erotycznej 
bielizny, środki odurzają-
ce oraz dziesięć paszportów. 
Wiadomość o przeszukaniu 
zastała proboszcza z Juncalito 
na lotnisku we Włoszech. Od 
tej pory nie wiadomo, gdzie 

się ukrywa. Dominikańskie 
media piszą, że niewykluczo-
ne iż z proboszczem uciekło 
2 nieletnich mieszkańców 
jego parafii. Biskup Santiago 
zawiesił ks. Gila w prawach 
duchownego.

PEKA

W 2010 roku ks. Wojciech Gil, proboszcz z Juncalito, przywiózł na komendę w Polkowicach czterech chłopców z Dominikany. Wtedy ta wizyta nie 
wzbudziła podejrzeń. Dziś, gdy okazało się, że polski duchowny jest poszukiwany za pedofilię, huczy o niej w mediach. Legnicka prokuratura nie 
widzi na razie podstaw do wszczynania śledztwa.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 
   
 

Projekt „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i aktywni obywatele zainteresowani tworzeniem stowarzyszeń i fundacji to główni odbiorcy działalności INKUBATORA NGO w 
Lubinie.  
Od prawie dwóch lat wspieramy, doradzamy i motywujemy obywateli do włączania się w bezpośrednie i aktywne działania   na rzecz najbliższego środowiska, wzmacniania 
więzi i współpracy ze  wszystkimi podmiotami życia społecznego. 

Od kwietnia 2012 r. z naszych usług – stacjonarnych, wyjazdowych i internetowych - skorzystało ogółem 400 osób.

Doradzamy jak wykorzystać energie mieszkańców, pokazujemy narzędzia, wskazujemy możliwości finansowe i informujemy o :
• aspektach formalno- prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
• metodologii przygotowywania projektów do konkursów krajowych i zagranicznych;
• dostępnych, bezpłatnych  szkoleniach;
• zarządzaniu finansowym w organizacji: formułowanie budżetów, rozliczanie dotacji, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej;
• zarządzaniu organizacją i zasobami ludzkimi;
oraz o:
• zakładaniu organizacji;
• obowiązkach  rejestracyjnych i wypełniania formularzy;
• tworzenia statutu;
• współpracy miedzy i wewnątrzsektorowej.
W najbliższym czasie animatorzy Inkubatora zapraszają:
- 11 października na Happening w Lubinie pt. ”Namaluj sobie miasto”, podczas którego każdy mieszkaniec będzie  mógł, w formie plastycznej przedstawić  swój obraz miasta 
lub marzenie sposobu zagospodarowania jego określonych  fragmentów;
- 7 listopada natomiast  na  kolejne, III Forum Organizacji Pozarządowych powiatów lubińskiego i polkowickiego;
- Spotkania animacyjne, wyjazdowe na zaproszenie zainteresowanych  lokalnych NGO
Stowarzyszenie Civis Europae równocześnie  w ramach projektu współfinansowanego przez UMWD w miesiącach wrzesień –grudzień prowadzi warsztaty edukacyjno –
informacyjne na temat społeczeństwa obywatelskiego, bezpłatnie,  na zaproszenie zainteresowanych grup mieszkańców / instytucji w ich siedzibach i miejscowościach.
Społeczeństwo obywatelskie, termin często  ostatnio nadużywany i odmieniany  w różnych aspektach,  to  w rzeczywistości przestrzeń i ludzie  umożliwiające każdemu 
wszechstronny rozwój, nawiązywanie i podtrzymywanie solidarnej więzi rodzinnych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych, opartych na godności, rozumie, wolności i 
odpowiedzialności.

Możliwość  debatowania  o sprawach i problemach, które bezpośrednio dotykają różne grupy społeczne, prezentowania odrębnych punktów widzenia i opinii, a w 
konsekwencji poszukiwania rozwiązań i kompromisów,  w oparciu o zasadę tolerancji jest niezbywalnym prawem każdego i my do takich  działań  zachęcamy.

Doradca i animatorzy Inkubatora NGO w Lubinie, prow. przez: Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE, Adres: ul. Sienkiewicza 5, 59 – 300 Lubin, Tel./fax 076/ 844-98-47, kom. 
606 735 030, e-mail: civis.europae@wp.pl;   inkubatorngo.lubin@gmail.com, www.civis-lubin.eu;   www.facebook.com/CivisEuropae1

Aktywni mieszkańcy, aktywni obywatele
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Dziewczyny z Danbury. 
Orange Is the New Black

ŚWIATOWY BESTSELLER! 
Setki tysięcy sprzedanych egzemplarzy, miliony oglądających se-

rial – teraz historia Piper porwie także i Ciebie! 
Przekrocz próg więzienia dla kobiet... 
Piper Kerman jeszcze do niedawna miała fantastyczne mieszka-

nie, kochającego faceta i obiecującą karierę przed sobą. Kiedy agenci 
federalni zapukali do jej drzwi z aktem oskarżenia, ledwo przypomi-
nała tę lekkomyślną, młodą kobietę, którą była tuż po ukończeniu 
Smith College. 

Teraz jednak musi rozliczyć się z konsekwencjami swojego krót-
kiego, beztroskiego flirtu z handlem narkotykami i trafia do więzienia 
dla kobiet w Danbury, w stanie Connecticut. Jeżeli myślała, że choć 
w drobnym stopniu mogła przewidzieć, co ją czeka... cóż, grubo się 
myliła. 

Zaskakująca, kontrowersyjna, niezwykle zabawna i przede 
wszystkim – prawdziwa! 

„Uwielbiam tę książkę. Kompletnie mnie zaskoczyła. Jest to 
przekonująca historia ukazująca życie w federalnym więzieniu dla ko-
biet. To nie tylko spojrzenie na scenę wojny z narkotykami, jest to też 
historia bogata w humor i patos odkupienia. Nie spodziewałam się, 
że Piper Kerman w tak wspanialy sposób opisze miłość, współczucie 
i ukaże realia życia kobiet w więzieniu. To zaskakujący twist – te na-
wiązywane za karatami przyjaźnie, ukazanie delikatności społecznej. W 
końcu ta książka nie jest tylko o więzieniu, narkotykach, przestępczości 
czy sprawiedliwości, to – mówiąc wprost – pięknie opowiedziana histo-
ria o tym, jak niewiarygodne mogą być kobiety. Nigdy jej nie zapomnę” 

– Elizabeth Gilbert, autorka Jedz, módl się, kochaj. 
Na podstawie książki powstał popularny serial produkcji Netflix, 

który już po pierwszym sezonie podbił serca milionów widzów!

Mamy dla naszych czytelników 3 wspaniałe książki pod tytułem „Dziewczyny z Danbury. Orange Is the New Black” – ufundowanych przez wydaw-
nictwo REPLIKA jeżeli chcesz ją wygrać, wyślij SMS o treści 24.REPLIKA imię i nazwisko od czwartku na nr 7248 (koszt 2,46 zł z VAT). (regulamin 
dostępny w redakcji)
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PONIEDZIAŁEK

Swojskie opowieści
Od 11 do 13 października Teatr Modrzejewskiej organizuje Przegląd 
Spektakli Miejsca Lokersi. Sprowadza pełne lokalnego kolorytu przed-
stawienia z Katowic, Cieszyna i Łodzi. Ruszyła sprzedaż biletów na to 
wydarzenie. 

- Kiedy w 2000 roku zro-
biliśmy "Balladę o Zakacza-
wiu", zainspirowaliśmy wysyp 
spektakli, zbudowanych jak 
nasz z lokalnych historii i mi-
tów - mówi Jacek Głomb, dy-
rektor Teatru Modrzejewskiej 
w Legnicy. - Takich spektakli 
powstaje coraz więcej. A po-
nieważ pomimo mnogości 
festiwali teatralnych w Polsce, 
brakuje przeglądu, który by te 
przedstawienia zbierał, po-
stanowiliśmy zrobić go sami. 
Dzięki grantowi z Narodo-
wego Centrum Kultury (50 
tys. zł) możemy ten pomysł 
zrealizować.

Lokersi są reklamo-
wani jako minifestial 
lokalnych opowieści 
teatralnych z różnych 
stron Polski, połączo-
ny z koncertem i po-
kazami filmów; da-
jący niepowtarzalną 
okazję na wyprawę 
w głąb ludzkich historii 
dzięki sile teatralnej me-
tafory.

Teatr Śląski im. Sta-
nisława Wyspiańskiego z 
Katowic przywiezie wyre-
żyserowany przez Roberta 
Talarczyka spektakl "Piąta 
strona świata" według de-
biutanckiej powieści Ka-
zimierza Kutza. Opowieść 
o drobnym zakątku Śląska i 
jego mieszkańcach. Cudo. 
Jeden z dwóch najlep-
szych spektakli sezonu 
2012/13 w 19. Ogól-
nopolskim Konkursie na 
Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej. (11 paździer-
nika, godz. 19, Scena Gadzic-
kiego, bilety: 45/30 zł).

Teatr Nowy im. K. De-
jemka z Łodzi pokaże hi-
storię o dwóch legendarnych 
przywódcach żydowskiego 
półświatka przedwojennej 
Łodzi. "Kokolobolo, czyli 
opowieść o przypadkach Śle-
pego Maksa i Szai Magnata" 

wyreżyserował Jacek Głomb. 
"Przedstawienie, wzbogacone 
o oryginalne piosenki odwo-
łujące się do folkloru wielo-
narodowych łódzkich przed-
mieść i podwórek, nazywano 
"łódzką Operą za trzy grosze" 
- rekomendują organizatorzy 
przeglądu. (12 października, 
godz. 17, Scena na Nowym 
Świecie, bilety: 45/30 zł).

T e a t r 
CST z Cie-
szyna zawita 
do Legnicy ze 

spektaklem "Bolko Kantor" o 
przedwojennym mistrzu bok-
serskim, żołnierzu i patriocie z 
Cieszyna. Artyści sięgnęli do 
książek, dokumentów i opo-
wieści świadków wydarzeń, 
by stworzyć pierwszy teatral-
ny życiorys tej nietuzinkowej 
postaci. (13 października, 
godz. 19, Scena Gadzickiego 
(bilety: 35/20 zł).

- Chcieliśmy zaprosić 
jeszcze "Kroniki Sejniańskie", 

absolutnie wyjątkowe przed-
stawienie Ośrodka Pogra-
nicze z Sejn, ale okazało się 
to niemożliwe - mówi Jacek 
Głomb. - Przedstawienie jest 
grane przez młodych ludzi. 
Jak zdobędą matury, to od-
chodzą, a młodsi są wrzucani 
w ten sam sos. No i właśnie 
trafiliśmy na całkowitą zmia-
nę obsady. Będzie za to w Le-
gnicy szef Ośrodka Krzysztof 
Czyżewski, którzy pokaże 
kolekcję filmów nakręconych 
podczas warsztatów dla dzieci 
i młodzieży z różnych środo-
wisk narodowościowych, kul-
turowych i religijnych.

Projekcja 13 października 
o godz. 16 w Cafe Modjeska. 
Wstęp wolny.

12 października o godz. 
17 w tym samym miejscu 
zaplanowano promocję 
książki Katarzyny Kny-
chalskiej "Kokolobolo. 
Dziennik z sali prób" 
oraz projekcję filmy Ka-
tarzyny Dąbkowskiej 
"Kokolabolo - opo-

wieść o powstawaniu 
spektaklu".

Deser to kon-
cert. Olga Chojak 

odszukała ostatnich 
dolnośląskich śpiewaków, 
przybyłych tu po wojnie z 

Kresów, dawnej Jugosławii 
i innych stron Europy. Roz-
mawiała z nimi o pieśniach, 
słuchała ich historii, i utkała z 
tego repertuar swego koncer-
tu. 11 października o godz. 21 
w Caffe Modjeska zaśpiewa 
"Pieśni odzyskane" (bilety 20 
zł).

Karnety na festiwal (3 
spektakle) kosztują 100 zł 
(normalny) i 65 zł (ulgowy). 
Już są dostępne w kasie Te-
atru Modrzejewskiej.

PEKA
Fot. JANUSZ KAMIŃSKI/ AR-

CHIWUM TEATRU NOWEGO 
W ŁODZI

REKLAM
A

REKLAM
A
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Repertuar Kina Helios
w Legnicy
Kino Helios w Legnicy-Galeria Piastów  
ul. Najświętszej Marii Panny 9 
Rezerwacja tel. 76/ 862 02 00
Rezerwacja on-line: www.helios.pl

od 04.10.2013
do 10.10.2013

NOCNY MARATON FILMOWY 
Nocne Maratony Filmowe to nie tylko 
okazja do „nieprzespanej” nocy i sale 
kinowe oddane do dyspozycji „noc-
nych marków”. To przede wszystkim 
doskonały moment na przeżycie kilku 
godzin w niepowtarzalnym klimacie, jaki 
stworzyć potrafią filmy grane jeden za 
drugim. 
Już 18 października w 31 kinach sieci 
Helios w całej Polsce, Maraton Macze-
ta!
Będzie to niezwykle mocne spotkanie z 
Robertem Rodriguezem i jego filmowy-
mi przyjaciółmi – Quentinem Tarantino, 
reżyserem pierwszej części Grindhouse 
i Dannym Trejo, odtwórcą roli Maczety.
Zagramy cztery krwawe i brutalne filmy 
z gatunku exploitation , które jeszcze 
długo po powrocie do domu nie dadzą 
Ci zasnąć!
Start: 18.10 godz. 22.00
Meta: 19.10 godz. 6.00
Zagramy:
•Maczeta
•Maczeta zabija (Premierowo!)
•Grindhouse vol.1. Death Proof
•Grindhouse vol.2. Planet Terror
Do każdego biletu na NMF w kasie kina 
dołączony będzie kupon uprawniający 
do jednorazowej dolewki napoju w kub-
ku (Pepsi, Mirinda, 7up, Ice Tea), sprze-
dawanego w barze kina Helios. Kupon 

ważny tylko w czasie NMF.
Dodatkowo! ROCKSTAR Energy Drink 
GRATIS! - do każdego zestawu baro-
wego, dorzucamy darmowy napój ener-
getyczny.
Uwaga: Kino nie prowadzi rezerwacji 
telefonicznej i internetowej. Zapraszamy 
do zakupu biletów w kasach kin i na na-
szej stronie internetowej.
Bilety już w sprzedaży.
KINO KONESERA:  09  października 
2013r. (środa)
MIŁOŚĆ  -  Od lat: 15, Czas trwania: 
92 min., Produkcja: Polska - „Miłość” 
Filipa Dzierżawskiego to jeden z naj-
wybitniejszych polskich filmów doku-
mentalnych ostatnich lat. Rozgrywa-
jąca się na przestrzeni dwóch dekad 
pasjonująca opowieść o pięciu wybitnie 
uzdolnionych muzykach - Tymańskim, 
Trzasce, Możdżerze, Olterze i Sikale. 
To też historia młodości, mierzenia się z 
przeciwnościami, wspólnych szaleństw, 
rywalizacji, wielkich przyjaźni, konflik-
tów i rozczarowań. Pasjonujący film o 
przyjaciołach, którzy stworzyli zespół i 
zrobili muzyczną rewolucję.
GODZ. 19:15*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 09.10.2013R.
POKAZ PRZEDPREMIEROWY:
3D GRAWITACJA - Science-Fiction, 
Dramat, Czas trwania: 90 min., Od lat: 
12, Produkcja: USA/Wlk. Brytania - 

„Nagrodzeni Oscarami Sandra Bullock 
(„Wielki Mike. The Blind Side”, „Narze-
czony mimo woli”) oraz George Clo-
oney („W chmurach”, „Syriana”) grają w 
przyprawiającym o szybsze bicie serca 
thrillerze „Grawitacja”, którzy przeno-
si widza w nieskończoną i bezlitosną 
głębię wszechświata. Reżyserem fil-
mu jest nominowany do Oscara Alfon-
so Cuarón („Ludzkie dzieci”).Sandra 
Bullock gra dr Ryan Stone, błyskotliwą 
inżynier medyczną, która wyrusza w 
swoją pierwszą podróż kosmiczną wraz 
z astronautą – weteranem Mattem Ko-
walskym (Clooney), dowodzącym swym 
ostatnim lotem przed emeryturą. Na tej 
pozornie rutynowej wyprawie zdarza 
się wypadek. Prom kosmiczny ulega 
zniszczeniu, a Stone i Kowalsky zostają 
zupełnie sami — przywiązani do siebie 
linami odpływają w ciemny bezkres. 
Ogłuszająca cisza dowodzi, że stra-
cili jakiekolwiek połączenie z Ziemią i 
być może wszelkie szanse na ratunek. 
Strach przeradza się w panikę, a każdy 
oddech pozbawia ich resztek niewielkie-
go zapasu tlenu. Jedyną drogą powrot-
ną może być zapuszczenie się jeszcze 
dalej w przerażającą głębię kosmosu. – 
GODZ. – 17:30*, 19:45**, 18:00***
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 05. 10.2013R. 
** SEANS ODBĘDZIE SIĘ 08.10.2013R.
*** SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
10.10.2013R. 
PREMIERY:  
LABIRYNT – Thriller, Kryminał, Od 
lat: 15, Produkcja: USA - „Labirynt” to 
najnowszy, fascynujący thriller psycho-
logiczny Denisa Villeneuve, reżysera 
nominowanego do Oscara w kategorii 
Najlepszy Film Nieanglojęzyczny („Po-
gorzelisko”), z udziałem nominowanego 
do Oscara Hugh Jackmana („Nędznicy”) 
i Jake Gyllenhaala („Tajemnica Broke-
back Mountain”). Jak daleko można się 
posunąć, by chronić swoją rodzinę? Kel-

ler Dover (Hugh Jackman) staje twarzą 
w twarz z najgorszym koszmarem, który 
może przytrafić się każdemu rodzicowi: 
jego sześcioletnia córka, Anna, zostaje 
porwana wraz ze swą koleżanką, Joy. 
Minuty mijają jak godziny, powstaje 
panika. Pierwszy trop prowadzi do sa-
mochodu, który zaparkowano na ulicy. 
Prowadzący śledztwo detektyw Loki 
(Jake Gyllenhaal) aresztuje jego kierow-
cę, Alexa Jonesa (Paul Dano), wkrótce 
musi go wypuścić z braku dowodów. 
Zdeterminowany Dover świadomy, że 
życie jego dziecka jest w niebezpie-
czeństwie bierze sprawy w swoje ręce. 
Do czego zdoła posunąć się zrozpaczo-
ny ojciec, by ochronić swoją rodzinę?
Obok Jackmana i Gyllenhaala udało 
się zgromadzić Denisowi Villeneuve’owi 
na planie gwiazdorski zespół, w którym 
znaleźli się nominowani do Oscara ak-
torzy: Viola Davis („Służące”, „Wątpli-
wość”) i Terrence Howard („Pod prąd”), 
nominowana do Złotego Globu Maria 
Bello („Historia przemocy”, „Cooler”) 
oraz zdobywczyni Oscara, Melissa Leo 
(„Fighter”). „Labirynt” powstał na pod-
stawie oryginalnego scenariusza Aaro-
na Guzikowskiego. Produkcją zajęli się 
nominowani do Oscara Broderick John-
son i Andrew A. Kosove („Wielki Mike. 
The Blind Side”), Kira Davis oraz Adam 
Kolbrenner, zaś producentami wyko-
nawczymi są Edward L. McDonnell, 
John H. Starke, Robyn Meisinger, Mark 
Wahlberg i Stephen Levinson. Autorem 
zdjęć jest dziesięciokrotnie nominowany 
do Oscara Roger A. Deakins („Skyfall”), 
scenografię przygotował nominowany 
do Oscara Patrice Vermette („Młoda 
Wiktoria”), a montażem zajęli się wie-
loletni współpracownicy Clinta Eastwo-
oda –Joel Cox (zdobywca Oscara za 
film „Bez przebaczenia”) i Gary Roach. 
Charakteryzację wykonała Renée April, 
natomiast muzykę napisał islandzki 
kompozytor, Johann Jóhannsson. 
-  GODZ. – 11:15, 17:00, 20:00
3D METALLICA THROUGH THE NE-
VER -  Muzyczny, Czas trwania: 92 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA - Me-
tallica to jeden z najpopularniejszych i 
najbardziej zasłużonych zespołów w 
historii muzyki gitarowej. W 2009 roku 
grupa została wprowadzona do słynnej 
Rock and Roll Hall of Fame. Reżyser 
Nimród Antal znany jest zaś jako autor 
węgierskiego filmu „Kontrolerzy”(2003), 
który otrzymał Nagrodę Publiczności na 
Warszawskim Międzynarodowym Festi-
walu Filmowym i zdobył rzeszę zaprzy-
sięgłych fanów. Wspólny projekt tych ar-
tystów pojawi się na naszych ekranach 
już we wrześniu. To „Metallica Through 
the Never” - przełomowe, napędzane 
drapieżną muzyką widowisko filmowe 
w 3D. Aż dwadzieścia cztery kamery 

rejestrowały występ legendarnego ze-
społu na jednej z najbardziej wyrafino-
wanych scen koncertowych świata. Ten 
spektakularny koncert, który Metallica 
przygotowała specjalnie na potrzeby fil-
mu, przenika się z pełną akcji, fabularną 
opowieścią o mrocznym klimacie. 
– GODZ. – 19:45*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
04,05,06.10.2013r.
WAŁĘSA. CZŁOWIEK Z NADZIEI – 
Dramat, Historyczny,  Od lat: 12, Pro-
dukcja: Polska - Zdobywca Oscara 
Andrzej Wajda przedstawia historię 
wielkich przemian, które przetoczyły się 
nie tylko przez zebrania partyjne, wiece 
i Okrągły Stół, ale także przez jedno z 
mieszkań na gdańskim osiedlu z wielkiej 
płyty. Reżyser wdzierając się w prywat-
ność, nawet intymność związkowego 
przywódcy próbuje uchwycić fenomen 
przemiany prostego, skupionego na co-
dzienności człowieka w charyzmatycz-
nego przywódcę. To opowieść o mężu, 
ojcu, prostym robotniku, który wyzwolił 
ukryte w sercach milionów ludzi marze-
nie o wolności. Kontrowersyjny, niepo-
zbawiony słabości, wyśmiewany i podzi-
wiany. Kim jest Lech Wałęsa? Historia 
transformacji to także historia jego żony 
Danuty i ich rodziny, która miała wieść 
zwyczajne życie, a została wtłoczona w 
sam środek dziejowych wydarzeń. Po 
„Człowieku z marmuru” i „Człowieku z 
żelaza” film zamyka tryptyk, w którego 
centrum jest człowiek podejmujący 
walkę z niesprawiedliwością. „Wałę-
sa. Człowiek z nadziei” to opowieść o 
czasie, w którym walka ta zwiastowa-
ła zmiany w całej Europie i pozwalała 
odważniej spojrzeć w przyszłość. To 
historia człowieka, który nie tracił na-
dziei. Scenariusz do filmu Wajdy na-
pisał Janusz Głowacki, autorem zdjęć 
jest Paweł Edelman, a wystąpili w nim 
wybitni aktorzy: w rolach głównych Ro-
bert Więckiewicz i Agnieszka Grochow-
ska oraz Maciej Stuhr, Mirosław Baka i 
Cezary Kosiński. 
– GODZ. – 12:30, 15:15, 18:00*, 20:30
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
10.10.2013R.
POZOSTAŁE TYTUŁY:
3D TURBO – ANIMACJA, CZAS TRWA-
NIA: 96 MIN., OD LAT: B.O., PRODUK-
CJA: USA - GODZ. – 12:00, 14:00, 
16:15, 18:30
2D TURBO – ANIMACJA, CZAS TRWA-
NIA: 96 MIN., OD LAT: B.O., PRODUK-
CJA: USA - GODZ. –11:00, 13:00, 
15:15, 17:30*
* SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 05, 08, 
10.10.2013R.
AGENCI – DRAMAT, AKCJA, KRYMI-
NAŁ, CZAS TRWANIA: 109 MIN., OD 
LAT: 15, PRODUKCJA: USA – GODZ. 
–11:45, 16:45, 21:15

W IMIĘ… - DRAMAT, CZAS TRWANIA: 
101 MIN., OD LAT: 15, PRODUKCJA: 
POLSKA – GODZ. – 19:00*, 19:30**
* SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 07, 
09.10.2013R.
** SEANS ODBĘDZIE SIĘ 07, 
09.10.2013R.
DIANA – DRAMAT/ BIOGRAFICZNY, 
CZAS TRWANIA: 112 MIN., OD LAT: 
12, PRODUKCJA: WLK. BRYTANIA- 
GODZ. – 14:15, 19:00*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 07.10.2013R. 
NAZNACZONY: ROZDZIAŁ 2 – HOR-
ROR, CZAS TRWANIA: 105 MIN., OD 
LAT: 15, PRODUKCJA: USA –GODZ. 
– 21:45
CZAS NA MIŁOŚĆ – KOMEDIA/ 
SCIENCE-FICTION, CZAS TRWANIA: 
123 MIN., OD LAT: 15, PRODUKCJA: 
WLK. BRYTANIA –GODZ. – 14:30, 20:4

Cennik biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 21 zł, (pt. – 
nd., święta ) 23 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 18 zł, (pt. – 
nd., święta) 20 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 18 zł, (pt – 
nd., święta) 20 zł
Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny – 18 zł
Tani wtorek Ulgowy – 15 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 15 zł
Seanse do godziny 13.30 – (pon. - pt.) – 
15 zł (nie obowiązuje na seanse 3D oraz 
w Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 18 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 18 zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 24 zł, (pt. – 
nd., święta) 26 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 21 zł, (pt. – 
nd., święta) 23 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 21 zł, (pt – 
nd., święta) 23 z
Do wszystkich biletów na filmy 3D dolicza-
na jest dopłata w wysokości 2 zł. Jest to 
dopłata związana z użytkowaniem okula-
rów 3D, niezbędnych do właściwego od-
bioru projekcji trójwymiarowych. Okulary 
zostaną Państwu udostępnione do jed-
norazowego użytku. Prosimy o ich zwrot 
obsłudze kina po seansie.
Znajdź nas także na Facebook`u: 
www.facebook.com/

Wejściówki dla Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie poje-
dyńcze wejściówki ufundowane przez Kino 
HELIOS na film pt. „LABIRYNT” w Legnicy 
– do wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli chcesz 
ją wygrać, wyślij SMS o treści 24.KINO imię 
i nazwisko oraz nazwę miejscowości - od 
czwartku na nr 7248 (koszt 2,46 zł z VAT). 
(regulamin dostępny w redakcji)ZWYCIĘZCY 

ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PIĄTEK
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Miedź potrafi zwyciężać
Czy po efektownym, wysokim zwycięstwie legniczan z dobrze grającym Dolcanem Ząbki, Miedź na-
reszcie zacznie się piąć w górę tabeli? Na razie jest w pierwszej lidze trzecia od końca, ale jeszcze 
trzy cztery takie mecze i nadzieje na ekstraklasę odżyją.

Przywieziony z Ząbek 
wynik 4:1 cieszy tym bar-
dziej, że nie jest  efektem 
przypadku. Dolcan, drużyna 
z czołówki tabeli, był trud-
nym rywalem. Od początku 
do końca spotkania atakował 
bramkę Aleksandra Ptaka, 
szukał okazji do kontry i sta-
rał się odpowiadać ciosem na 
cios. A mimo tego piłkarze 
Miedzi okazali się o co naj-
mniej klasę lepsi.  

Potrzebowali tego zwy-
cięstwa jak kania dżdżu, dla-
tego postawili wszystko na 
jedną kartę – w Ząbkach grali 
bardzo odważnie. Ta odwa-
ga zaskoczyła rywali, którzy 
wychodzili na boisko w roli 
faworytów. Nim obrońcy 

Dolcanu zdążyli się połapać, 
Zbigniew Zakrzewski już 
wbiegał w pole karne za pił-
ką od Wojciecha Łobodziń-
skiego i składał się do strza-
łu. Tym razem interwencja 
bramkarza uratowała gospo-
darzy przed strata golą, ale 
kwadrans później po spryt-
nym strzale Mateusza Szcze-
paniaka piłka załopotała w 
siatce. Było 1:0 dla Miedzi. 

Wyrównał w 28. minucie 
meczu napastnik Dolcanu 
Dariusz Zjawiński. Strzelił 
głową bramkę nie do obrony. 
I pojedynek w Ząbkach za-
czął się na nowo. 

Ambitnie grający le-
gniczanie do samego końca 
pierwszej połowy szukali 
swojej szansy. I znaleźli ją, 
kiedy do gwizdka sędziego 
brakowało zaledwie minuty. 
Piłkę dośrodkowaną przez 
Mariusza Zasadę prze-

jął  Zbigniew Zakrzewski, 
a sekundę później pięknym 
lobem pokonał stojącego 
w bramce Dolcanu Rafała 
Leszczyńskiego.

Dolcan z furią rzucił się 
na rywali po przerwie. Kilka 
razy piłkarze z Ząbek prze-
dzierali się pod bramkę Mie-
dzi, ale mądrze wspierany 
przez obrońców Aleksander 
Ptak nie dał im satysfakcji. 
Legniczanie atakowali rów-
nie zaciekle. Strzały padały 
gęsto, nie zawsze precyzyjnie 
wymierzone. 

Nokautujące ciosy padły 
pod koniec meczu. W 88. mi-
nucie Zasada znalazł się sam 
na sam z bramkarzem Dolca-
nu. Leszczyński ratował się 
faulem. Sędzia podyktował 
rzut karny.  Strzał wykonał 
Jakub Grzegorzewski. Lesz-
czyński zdołał go obronić, 
ale zawodnicy Dolcanu zbyt 

szybko wbiegli w szesnastkę, 
więc arbiter spotkania polecił 
powtórzyć karnego. Tym ra-
zem kapitan Miedzi nie dał 
szans bramkarzowi. 

Dolcan rozpaczliwie pró-
bował jeszcze odrobić tę stra-
tę. Chaos wykorzystał Mar-
cin Garuch, który po kontrze, 
dośrodkowaniu w pole karne 
i zgraniu piłki przez Grzego-
rzewskiego, strzałem głową 
wpakował ząbczanom ostat-
niego z czterech goli. 

Po 10 kolejce Miedź ma 
8 punktów. Przesunęła się w 
tabeli z ostatniego miejsca 
na szesnaste. Nadal jest w 
strefie spadku, ale meczem 
w Ząbkach dowiodła, że nie 
zapomniała, jak zwyciężać. 
Jeśli chce awansować musi, 
dogonić aktualnych fawory-
tów: GKS Bełchatów i Olim-
pię Grudziądz, mających o 12 
punktów więcej niż ona. 

REKLAM
A



REKLAM
A


