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Bój o kasę w KGHM
W czwartek zarząd KGHM spotka się z szefami central związkowych, by 
szukać kompromisu w kwestiach płacowych. Godzi się na podwyżkę w 
wysokości 2,4 proc. Przedstawiciele załogi żądają 6,4 proc.  >>2 
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Zdaję sobie sprawę, że za chwilę post wygra z karna-
wałem. A potem wyborcza kiełbasa wygra z postem. 
I szansy na podsumowanie roku 2013 w konwencji 
noworocznej szopki już nie będzie. Zatem to ostatni 
dzwonek, by naszkicować kilka scenek, które mogłyby 
się w niej znaleźć. 

Scena pierwsza. Północ. Zmęczony, ale dumny z do-
konań Prezydent przerywa pracę, otwiera okno w swym 
gabinecie i spogląda w niebo.   
PREZYDENT: Betlejemska gaśnie gwiazda, a ja błyszczę, 
bom jest gazda.
CHÓR OPOZYCJI: Lca ci kadzi cienko: piszą, żeś jest Łu-
kaszenko.
CHÓR KOALICJI: Póki milej nie zagdaczą, ni złotówki nie 
zobaczą.
CHÓR PISMAKÓW (sceptycznie, przeglądając „Legnica.
eu”): Prawda, błyszczy ten i owy, no bo papier jest kre-
dowy.
Scena druga. Jak lustrzane odbicie pierwszej. Dyrektor 
staje w oknie Teatru i dostrzega Prezydenta wychylonego 
z ratusza w noc ciemną.
DYREKTOR: Doradzałem mu z PO, a on zrobił LBO.
FUNDACJA NAPRAWIACZY: Szef ku temu by się skłaniał, 
by świat cały wziąć na kanał.
DYREKTOR: Świat dostanie animuszu, gdy zmienimy coś 
w ratuszu.
CHÓR PISMAKÓW (sceptycznie, przeglądając projekty 
wyborczych ulotek): Niby silny, niby w formie,a wieziony 
na platformie.
Scena trzecia. Inny budynek, też blisko ratusza. Mąż ja-
kiś potężny, opatrznościowy, wychodzi na balkon. Zapala 
papierosa. Wzdycha. Wspomina. 
WSZECHPOLAK: Jak rzucałem farbą w Ruska, to mi pro-
mieniała buźka.
CHÓR NARODOWCÓW: Bohaterski to był rzut, choć słój 
z farbą chybił ciut.
PREZYDENT: Drań oświnił mi plac cały, więc rachunek 
nie był mały.
CHÓR PISMAKÓW (sceptycznie, przeglądając „Gazetę 
Polską Codziennie”): Nie miej z lewej strony serca. Masz? 
Toś jest Polakożerca
Scena czwarta. Daleko od ratusza. Ciemno chłodno, 
głodno. Pomoc społeczna czeka na pomoc, zagryzając 
zgryzotę  słodyczami. 
CHÓR PRACOWNIKÓW MOPS: W bombonierce czeko-
ladka. Czekoladka nie od Tadka.
PREZYDENT (z portretu obok orła): Wprowadzam tu die-
tę nową: co za słodko, to niezdrowo.
PRZEWODNICZĄCY NSZZ SOLIDARNOŚĆ: Wiem, co 
jego w MOPS-ie boli: mało lukru, dużo Soli...
CHÓR PISMAKÓW (sceptycznie, przeglądając biuletyn 
NSZZ): Była kiedyś Solidarność, teraz marność, marność 
marność.
Scena piąta. Jeszcze dalej od ratusza.  
PREZES KGHM: Płacę co chcą od kopalin, byle mnie nie 
wykopali.
CHÓR SYTYCH PIAROWCÓW: Świat podbija Polska 
Miedź. Siedź w Lubinie, Wirthcie, siedź!
CHÓR GŁODNYCH ZWIĄZKOWCÓW: Źle się dzieje w 
Polskiej Miedzi, Odkąd Wirth w Lubinie siedzi.
CHÓR PISMAKÓW (sceptycznie, przeglądając „Puls Biz-
nesu”): Słowa, słowa, słowa, słowa. Grunt, by Chińczyk 
inwestował. 

Batalia o kasę w KGHM
W czwartek zarząd KGHM spotka się z szefami central związkowych, by szukać kompromisu w kwestiach 
płacowych. 

Propozycja związkowców to 
wzrost średniej płacy w spółce o 
6,4 proc. oraz taka zmiana spo-
sobu naliczania premii rocznej, 
by podatek od kopalin nie bił 
już górników po kieszeni. Roz-
mowy będą trudne, bo prze-
widując ciężkie czasy zarząd 
KGHM najchętniej uniknąłby 
dodatkowych zobowiązań na 
przyszłość. 

Jeśli prezesowi Wirthowi 
ciężko było przystać na podwyż-
ki w roku 2011, gdy tona miedzi 
kosztowała 9-10 tys. USD za 
tonę, to dziś szanse na płacowe 
porozumienie wydają się bliskie 
zeru. Sytuacja finansowa spół-
ki jest bowiem nieporównanie 
trudniejsza. Cena miedzi spadła 
od tego czasu do 7,3 tys. USD 
za tonę. Przeczucie recesji jest 
coraz silniejsze. Firma ma poza 
tym ogromne potrzeby inwe-
stycyjne i właściciela, który z 
nowym instrumentem - hor-
rendalnym podatkiem od wydo-
bycia niektórych kopalin - bez 
opamiętania obdziera ją z zysku. 
Aby mieć na swoje potrzeby, 
Polska Miedź po raz pierwszy 
od lat musi uciekać się do ban-
kowego kredytu, choć na swych 
produktach zarabia miliardy 
złotych.

Związkowcy pilnują, by 
załoga nie zbiedniała. Według 
nich zbiednieje w stosunku do 
zeszłego roku, jeśli płace nie 
zostaną podwyższone o poziom 
inflacji (2,4 proc.) a do układu 
zbiorowego pracy nie wprowa-
dzi się zabezpieczenia przed 
skutkami podatku od wydoby-
cia niektórych kopalin. Poda-
tek sprawił, że nagroda z zysku 
za ubiegły rok jest w KGHM 
niższa o około jedną pensję. To 
mniej więcej 4 procent rocznych 
zarobków, dlatego do wskaźnika 
inflacji (2,4 proc.) związkowcy 

każą doliczyć 4 procent.
Centrale związkowe do-

magają się ponadto informacji 
o tym, jak wygląda struktura 
zatrudnienia w firmie: ilu jest 
pracowników na stanowiskach 
robotniczych pod ziemią i na 
powierzchni, ile jest pracowni-
ków na stanowiskach nierobot-
niczych i jak ma się to zmieniać 
w 2014 roku.

Pod postulatami podpisały 
się wszystkie centrale związko-
we w KGHM.

FOT. KGHM

Strategia Naprawiaczy
Jacek Głomb uważa, że Legnica zbyt słabo radzi so-
bie z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Jego fun-
dacja Naprawiacze Świata” rozpoczęła więc pracę 
nad nową strategią miasta w kontekście perspek-
tywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 
2020. 

- Do prac nad strategią za-
prosiłem kilkudziesięciu przed-
stawicieli ngosów, instytucji 
społecznych, autorytety środo-
wiskowe i branżowe - informuje 
Jacek Głomb. Pierwsze spotka-
nie zaplanowano na 29 stycznia.

„Informacja o pozyska-
niu środków unijnych w latach 
2007-2013 przez nasze miasto 
nie pozostawia wątpliwości. Le-
gnica przespała ostanie lata." - 
pisze prezes Naprawiaczy Świa-
ta w zaproszeniu do współpracy 
nad strategią. " Jako legniczanin, 
któremu nie jest obojętne, co się 

będzie dziać w naszym mieście, 
proszę Was o pomoc. Legnicy 
brakuje śmiałej wizji rozwoju, 
nie ma pomysłu na co przezna-
czyć potencjalne miliony unijnej 
pomocy. Dlatego proponuję: 
nakreślmy taką wizję rozwoju 
razem. Powołajmy nieformalną 
grupę, w której rozpoczniemy 
prace i wspólnie - z pomocą 
ekspertów - nakreślimy nową 
strategię miasta. Legnica jest 
zbyt ważna, aby jej przyszłość 
zostawić tylko urzędnikom”.

PEKA

Legnica za przykład
Tadeusz Krzakowski ma nowy powód do dumy. 
Legnica zajęła pierwsze miejsce wśród powiatów 
grodzkich w rankingu najlepszych samorządów 
przeprowadzonym przez Związek Powiatów Pol-
skich. Jako jedyna na Dolnym Śląsku otrzymała 
tytuł Dobry Polski Samorząd 2013.

Ogólnopolski Ranking 
Gmin i Powiatów jest zarządza-
ny na bieżąco przez ekspertów 
w trybie on-line. Cały rok aktu-
alizują oni pozycję samorządu w 
oparciu o dane z różnorodnych 
dziedzin, jak m.in.. działania 
proinwestycyjne i prorozwojowe, 
rozwiązania poprawiające ja-
kość obsługi mieszkańca, rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, 
rozwiązania ekoenergetycznych 
i proekologicznych, działania 
promocyjne, itp.

Gminy i powiaty, które pod 
koniec roku utrzymają pozycję 

lidera w swojej kategorii, otrzy-
mują tytuł Dobrego Polskiego 
Samorządu. Poza Legnicą w tym 
roku te zaszczytne miano przy-
padło powiatom drawskiemu, 
słupskiemu i kieleckiemu oraz 
gminom Płońsk i Chełmiec.

W czołówce rankingu są 
poza Legnicą tylko 2 dolnoślą-
skie samorządy: powiat lubański 
(trzeci wśród powiatów do 60 
tys. mieszkańców) oraz miasto 
Bolesławiec (trzecie wśród gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich).

PEKA

Tutaj zgoda
W trakcie dotychczasowych 

rozmów strona związkowa i za-
rząd KGHM porozumiały się 
co do finansowania wczasów 
profilaktycznych dla pracowni-
ków Polskiej Miedzi. Ich ilość 
zostanie utrzymana na poziomie 
ubiegłego roku – z okazji do po-
dratowania zdrowia skorzysta 
445 osób. Władze spółki zgo-
dziły się też na większy o 3 mln 
zł odpis na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych, z którego 
będą dofinansowywane opłat za 
pobyt dzieci w żłobkach i przed-
szkolach.
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Bezpieczny kredyt w Bezpiecznym Domu
Bezpieczny Dom obchodzi 
swoje pierwsze urodziny 
istnienia w Legnicy. Co się 
zmieniło w Państwa Firmie?
Tak to prawda czas mija 
bardzo szybko, świętowali-
śmy pierwszy rok istnienia 
na rynku legnickim. Z naj-
istotniejszych zmian, to wy-
szliśmy naprzeciw naszym 
klientom i otworzyliśmy 
kolejny Oddział, tym razy w 
okolicach Centrum Legnicy. 
Ponadto bardzo rozszerzy-
liśmy ofertę kredytową oraz 
ubezpieczeniową dla naszych 
klientów.

Przypomnijmy domeną 
Bezpiecznego Domu są kre-
dyty. W jakich Państwo spe-
cjalizują się najbardziej?
Bezpieczny Dom specjalizuje 
się głównie w kredytach kon-
solidacyjnych, gotówkowych 
oraz hipotecznych. Obecnie 
świat finansów przecho-
dzi gruntowną rewolucję, 
zwłaszcza kredyty hipotecz-
ne. W Naszym Oddziale 

zupełnie bezpłatnie można 
porównać oferty wszystkich 
wiodących banków. 

W przypadku zainteresowa-
nia konkretną ofertą orga-
nizujemy spotkanie z dedy-
kowanym specjalistą danego 
Banku, który dokładnie wy-
jaśni wszelkie wątpliwości i 
odpowie na najtrudniejsze 
pytania. Kredyt hipoteczny 
wymaga dokładnej analizy, 
gdyż jest to zobowiązanie 
długoterminowe, które czę-

sto towarzyszy nam przez 
kilkadziesiąt lat. W tym za-
gadnieniu nie ma miejsca na 

pośpiech czy też przypad-
kową decyzję, a my ro-

bimy wszystko by 
cały proces ko-

jarzył się tylko 
z przyjemno-
ścią jaki daje 
nowy dom 
czy miesz-
kanie. Nasza 
sieć mobil-

nych dorad-
ców, pomaga w 

komplementowa-
niu dokumentów- w myśl 

zasady „jesteśmy dla klienta, 
nie klient dla nas”- dojeżdża-
my wszędzie gdzie jest nasz 
klient.

Czyli już wiemy kredyty hi-
poteczne są Państwa mocną  
stroną. A kredyty gotów-
kowe  czy można liczyć na 
preferencyjne warunki w 
Bezpiecznym Domu?
W dzisiejszych czasach łatwo 
pogubić się wybierając naj-
lepszą ofertę. My nie obie-
cujemy kredytów 0%. Zależy 
nam, aby każdy klient mógł 
skorzystać z najlepszego kre-
dytu dla niego. Obecnie w 
naszej ofercie mamy kredyty 
gotówkowe ze spłatą rat roz-
łożoną nawet do 15 lat. Nie 
jest prawdą, że taki kredyt 
jest bardzo trudno otrzymać. 
Wystarczy do Nas przyjść 
z dowodem osobistym i in-
formacją o osiąganym do-
chodzie, by uzyskać wstępna 
decyzję kredytową już w 1 

dzień.
Czy są preferowane zakłady 
pracy, dzięki którym klienci 
mogą uzyskać lepsze wa-
runki kredytowe niż przy-
kładowy Xiński?
Tak są klienci, którzy z ra-
cji zatrudnienia otrzymują 
większy mandat zaufania. 
Należą do nich górnicy oraz 
hutnicy, których w naszym 
miedziowym zagłębiu nie 
brakuje. Także pracownicy 
tzw. „budżetówki” mogą li-
czyć na przedstawienie cie-
kawej oferty. Ale nie tylko. 
Doceniamy również pracow-
ników hipermarketów oraz 
zakładów produkcyjnych. 
Nie zapominamy oczywiście 
o zasłużonych emerytach i 
rencistach-tutaj także posia-
damy szeroki wachlarz pro-
duktów kredytowych.

A czy osoby, które prowa-
dzą własną działalność go-
spodarczą, mogą również 
skorzystać z kredytu w Bez-
piecznym Domu?
Oczywiście u nas każda Fir-
ma, może znaleźć ofertę dla 
siebie. Zarówno Firma, która 
istnieje 1 dzień jak i Firma z 
20 letnim stażem. Wiemy z 
jakimi przeszkodami spotyka 
się na co dzień polski przed-
siębiorca, dlatego kredyt 
staramy dostosować się do 
danej sytuacji. Jako nielicz-
ni posiadamy kredyty, gdzie 
przedsiębiorca oświadcza o 
swoim dochodzie, bądź kre-
dyty gdzie zdolność oblicza-
my wyłącznie na podstawie 
przychodu osiąganego przez 

firmę.
Klient przede wszystkim 
powinien mieć możliwość 
wyboru spośród kilku ofert. 
Często korzystamy z usług 
banku, w którym posiadamy 
konto osobiste nie spraw-
dzając pozostałych ofert. 
Banków jest bardzo wie-
le i sprawdzenie oferty w 
każdym jednym jest czaso-
chłonne. Bezpieczny Dom 
kompleksowo zajmuje się 
przygotowaniem najkorzyst-
niejszych ofert- klient może 
je porównać i sam zdecydo-
wać.
 

Czy Państwa doradztwo jest 
usługą płatną?
Wszelkie porady dotyczą-
ce kredytowania czy też 
ubezpieczenia są całkowicie 
bezpłatne, klient nie jest zo-
bowiązany do skorzystania z 
przedstawionej oferty. Dla-
tego zapraszamy klientów 
zwłaszcza z umowami podpi-
sanymi kilka miesięcy wcze-
śniej, gdzie oprocentowanie 
kredytów było znacznie wyż-
sze. W obecnej sytuacji kiedy 
doszło do obniżki stóp pro-
centowych warto spróbować 
"zamienić" kredyt na tańszy.

   Kredyt 5.000 zł 110 zł rata
   Kredyt 10.000 zł 171 zł rata
   Kredyt 50.000 zł 653 zł rata
   Kredyt 100. 000 zł 1100 zł rata

Przykładowa kalkulacja kredytu 
GotówkoweGo/konsolidacyjneGo * :

*PRZyKłAD RePReZeNTATyWNy DLA KReDyTU O OPROCeNTOWA-
NIU 9,9%, OKReS KReDyTOWANIA 150 MIeSIęCy, PROWIZJA BANKOWA: 
4%.PRZyKLAD NIe JeST OFeRTą HANDLOWą W ROZUMIeNIU KODeKSU.

TeLefoN: INfoLINIa 76 720 86 40 LuB  538 47 50 26
ZapraSZaMy oD poNIeDZIałKu Do pIąTKu oD 9- 17 LeGNIca uL. pIaSTowSKa 52 ( róG pIaSTowSKIej-MarII curIe-SKłoDowSKIej)

S3 i tory do rudnej
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne 
nad   "Strategią Rozwoju Transportu 2020 z perspektywą do roku 2030". 

Rządowy dokument prze-
widuje m.in. trzy inwestycje w 
naszym regionie:   prace na li-
nii kolejowej 289 na odcinku 
Legnica - Rudna Gwizdanów 
oraz budowę   S3 Sulechów
-Legnica i Legnica - Lubaw-
ka.

Modernizacja linii kole-
jowej ma w dokumencie dość 
wysoki priorytet: została skla-
syfikowana jako 26 na liście 
zawierającej   64 pozycje, bo 

ma zapewnić Legnicko-Gło-
gowskiemu Okręgowi Mie-
dziowemu skomunikowanie 
z liniami   Ce59 oraz e-30. 
Wartość prac wyceniono na 
150 mln zł, przy czym mini-
sterstwo zakłada dofinanso-
wanie z unijnego Funduszu 
Spójności w wysokości 97,5 
mln zł.

Budowa s3 Sulechów-Le-
gnica w zestawieniu inwe-
stycji priorytetowych jest w 
ścisłej czołówce (8 miejsce). 
Mniej komfortowo wygląda 
sytuacja odcinka z Legnicy 
do Lubawki, zajmującego do-
piero 30 miejsce (na 42 inwe-

stycje drogowe). Dokument 
zaznacza, że ta inwestycja nie 
została ujęta w alokacji środ-
ków i będzie finansowana w 
ramach unijnego programu 
CeF "łącząc europę" do-
piero pod warunkiem po-
rozumienia strony polskiej i 
czeskiej co odcinka transgra-
nicznego.

W grudniu 2013 roku 
rząd zadecydował o wykresle-
niu południowego odcinka S3 
(Legnica-Lubawka) z Pro-
gramu Budowy Dróg Krajo-
wych.

PEKA

real na sprzedaż
Legnicki supermarket Real jest na liście ośmiu sklepów, których Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie pozwolił zatrzymać nowemu 
właścicielowi marki, spółce Auchan Polska.

Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
wydała spółce Auchan Polska 
zgodę na zakup hipermarke-
tów Real. Pod warunkiem, że 
Auchan sprzeda  sklepy Real 
w Białymstoku, Bielsku Bia-
łej, Czeladzi, Legnicy, Rze-
szowie, Szczecinie, Wałbrzy-
chu i Sosnowcu.

Skąd taka decyzja prezes 
UOKiK? Przeprowadzone 

postępowanie wykazało, że 
transakcja doprowadzi do 
ograniczenia konkurencji na 
jedenastu lokalnych rynkach. 
Z analiz wynika, że gdyby 
nie narzucony przez UOKiK 
warunek, Auchan Polska 
uzyskałby pozycję dominu-
jącą  i znaczną przewagę nad 
konkurentami. Na sprzedaż 
wskazanych hipermarketów 
spółka będzie mieć 18 miesię-
cy od sfinalizowania transak-
cji z Grupą Metro, obecnym 
właścicielem 57 polskich 
sklepów Real. Jak zaznacza 

prezes UOKiK Małgorzata 
Krasnodębska-Tomkiel, in-
westor nie może należeć do 
grupy kapitałowej Auchan ani 
być współkontrolowany przez 
podmiot z tej grupy.

Kupujący będzie ponad-
to musiał uzyskać akceptację 
UOKiK, który może jej od-
mówić, jeżeli nowy właściciel 
nie będzie dawał gwarancji 
utrzymania dotychczasowej 
działalności handlowej pla-
cówek.

PEKA

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl



5WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl23 styczeń 2014

REKLAM
A

36-letni Arkadiusz S. je-
chał ciężarowym Iveco. Przez 
Bramę Głogowską wracał 
do bazy po zrzuceniu ziemi 
z wywrotki. Obok budynku 
poczty głównej, przed skrzy-
żowaniem z ul. Piastowską, 
zatrzymało go czerwone 
światło sygnalizacji drogowej.

W tym samym cza-
sie normalnym krokiem do 
skrzyżowania od strony pocz-
ty zbliżała się kobieta. Zapa-
liło się dla niej zielone świa-
tło na przejściu dla pieszych. 
Płynnie weszła na asfalt.

4 sekundy później na sy-
gnalizatorze dla samochodu 
oskarżonego zapaliła się zie-
lona strzałka prawoskrętu, 
upoważniająca do wjazdu na 
skrzyżowanie pod warun-
kiem ustąpienie pierwszeń-
stwa innym uczestnikom ru-
chu. Arkadiusz S. ruszył do 
przodu.

Piesza na przejściu zna-
lazła się w tzw. "martwym 

punkcie" pojazdu. Zauważyła 
ruszającą ciężarówkę i przy-
spieszyła kroku, ale już nie 
zdążyła umknąć spod Iveco. 
Potrącona lewą strona sa-
mochodu, upadła na asfalt i 
została wciągnięta pod koła 
ciężarówki.

Arkadiusz S. nawet nie 
zauważył, że przejechał czło-
wieka. Zatrzymał się dopiero, 
gdy zaczął na niego trąbić z 
innego samochodu świadek 
wypadku. Wysiadł i natych-
miast wezwał policję.

Kobieta zmarła na miej-
scu. Wielonarządowy uraz, 
jakiego doznała na skutek 
najechania przez ciężarówkę, 
nie dawał szans na jej urato-
wanie.

Kierowca był trzeźwy. Nie 
zażywał środków odurzają-
cych. Tragedia na ul. Poczto-
wej była skutkiem wyłącznie 
jego nieuwagi. Można było jej 
uniknąć, gdyby Arkadiusz S. 
uważnie obserwował przed-

pole samochodu. A szczegól-
nie zwrócił uwagę na luster-
ko, mające zapobiegać takim 
sytuacjom.

- W opinii biegłego z 
zakresu rekonstrukcji wypad-
ków piesza w żadem sposób 
nie przyczyniła się do wy-
padku i nie naruszyła zasad 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym - informuje pro-
kurator Liliana łukasiewicz, 
rzeczniczka prasowa Proku-
ratury Okręgowej w Legnicy. 
-   Przesłuchany w charakte-
rze podejrzanego Arkadiusz 
S. przyznał się do popełnienia 
zarzuconego czynu. Nie był 
w stanie przypomnieć so-
bie, czy obserwował lusterko 
„martwego punktu” z przodu 
pojazdu.

Nieuważnemu kierowcy 
grozi kara od 6 miesięcy do 
8 lat pozbawienia wolności.   
Sprawę rozpozna Sąd Rejo-
nowy w Legnicy.

Piotr Kanikowski

„Martwy punkt” przy ulicy pocztowej
Prokuratura Rejonowa w Legnicy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko kierowcy ciężarówki, która 30 września 2013 roku na ul. Pocztowej 
przejechała przechodzącą na zielonym świetle kobietę. W zachowaniu pieszej śledczy nie dopatrzyli się najmniejszych nieprawidłowości.
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MeDIA24 jako wydawca prasy bezpłatnej na terenie Dolnego Ślą-
ska, wydawca TyGODNIKA 24Legnica-24Lubin, TyGODNIKA 
24Wałbrzych-24Świdnica oraz portali 24legnica.pl, 24lubin.pl poszu-
kuje do pracy osób na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży 
powierzchni reklamowych

miejsce pracy: Legnica

Do zadań należy:
- pozyskiwanie nowych klientów;
- sprzedaż powierzchni reklamowej w wydawnictwach
- negocjowanie warunków współpracy

Gwarantujemy:
- umowę o pracę
- wysokie wynagrodzenie prowizyjne

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojego CV oraz listu 
motywacyjnego na adres:
rekrutacja@24legnica.pl

W aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofer-
cie 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.

media2244

Buntownicy z poprawczaka
Dawid M. - dwudziestolatek, który trzy miesiące temu wzniecił bunt w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju - ka-
zał  zapisać w protokole przesłuchania, że jeśli będzie musiał jeszcze wrócić do poprawczaka, to zaczai się na któregoś ze 
strażników i zrobi mu krzywdę.

Prokuratura Rejonowa w 
Złotoryi zakończyła postępo-
wanie w sprawie buntu i skie-
rowała do sądu akt oskarżenia 
przeciwko Dawidowi M. i 
jego trzem kompanom: Ka-
milowi L. (19 lat), Tomaszowi 
K. (20 lat) i Damianowi T. (21 
lat). Z ustaleń śledczych wy-
nika, że inicjatorem zajścia był 
Dawid M. 21 października 
2013 roku w trakcie przerwy 
między lekcjami półmetro-
wym kijem przypominającym 
kij bejsbolowy zaczął bez żad-
nego powodu wybijać szyby. 
Strażnika, który próbował go 
powstrzymać, kilkakrotnie 
zdzielił drągiem w okolice 
głowy. Gdy mężczyzna prze-
wrócił się na ziemię, do kopa-
nia i bicia przyłączyli się dwaj 
inni wychowankowie - Kamil 
L. i Damian T.

Wśród około 30 osób, 
które przyglądały się zajściu, 

był oskarżony Tomasz K. Zo-
rientowawszy się, że jeden z 
wychowawców biegnie na od-
siecz strażnikowi, zablokował 
mu ciałem przejście. Odpy-
chał go rękoma, nie dopusz-
czając do interwencji. Dopiero 
gdy na

miejsce zdarzenia przybyli 
inni wychowawcy i strażnicy 
udało się oswobodzić bitego. 
Dawid M. i Kamil L. jednak 
uciekli. Zabarykadowali się 
w toalecie. W szale rozbija-
li umywalki, pisuary, sede-
sy, płytki ścienne. Wyrywali 
grzejniki i rury.

Do Zakładu Poprawcze-
go wezwano oddział policji 
uzbrojony w tarcze oraz środ-
ki przymusu bezpośredniego. 
Funkcjonariusze sforsowali 
drzwi i zatrzymali oskarżo-
nych.

- W wyniku zdarzenia 
45-letni strażnik doznał obra-

żeń ciała w postaci stłuczenia 
głowy, twarzy, ręki i kolana. 
Skutkowały one rozstrojem 
zdrowia na okres poniżej 7 
dni. Zadawane kijem uderze-
nia narażały pokrzywdzonego 
na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia lub do-
znania ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu - wylicza proku-
rator Liliana łukasiewicz, 
rzeczniczka prasowa Proku-
ratury Okręgowej w Legnicy. 
- Oskarżony Dawid M. wybi-
jając szyby w oknach spowo-
dował straty w wysokości 508 
zł. Wartość rzeczy w zdemo-
lowanej łazience oszacowano 
na ponad 5. 300 zł.

Wszyscy czterej spraw-
cy trafili do tymczasowego 
aresztu. Dawid M. nie przy-
znał się do zarzucanych mu 
czynów i nie złożył wyjaśnień. 
Prosił jedynie aby zapisać, że 
dla wszystkich najlepiej by 

było, aby nie wracał do zakła-
du poprawczego, bo jak tam 
ponownie trafi, to będzie go-
rzej. Tym razem zaczai się na 
obojętnie którego strażnika i 
zrobi komuś krzywdę. To ro-
dzi przypuszczenie, że dwu-
dziestolatek wywołał bunt w 
Jerzmanicach Zdroju tylko po 
to, by na starcie uzyskać lepszą 
pozycję w subkulturze wię-
ziennej. Za pobicie z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia 
kodeks karny przewiduje od 
pół roku do ośmiu lat pozba-
wienia wolności, Dawid M. 
ma więc sporą szansę osiągnąć 
swój cel. Jego postępek oce-
ni wkrótce Sąd Rejonowy w 
Złotoryi.

-   Pozostali podejrzani, 
oprócz Damiana T., osta-
tecznie przyznali się do po-
pełniania przestępstwa, lecz 
odmówili złożenia wyjaśnień. 
Kamil L. oraz Damian T. od-

powiedzą za udział w bójce, 
a Damian T. dodatkowo - za 
zniszczenie mienia. W związ-
ku z tym Kamilowi L. grozi 
kara od 3 miesięcy do 5 lat, a 
Damianowi T. od 1 miesiąca 
do 3 lat pozbawienia wolno-
ści. Tomaszowi K. za naru-
szenie nietykalności cielesnej 
wychowawcy będącego na-
uczycielem oraz instruktorem 
zawodu i w związku z tym 
korzystającego z ochrony jak 
funkcjonariusz publiczny oraz 
za ułatwienie innym oskar-
żonym popełnienia przestęp-
stwa pobicia grozi kara od 1 
miesiąca do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Prokuratura zapowiada, 
że wobec wszystkich będzie 
domagać się w sądzie bez-
względnych kar pozbawienia 
wolności.

Piotr Kanikowski

Podwyżka w teatrze
Średnio o 200 złotych więcej 

(brutto) wzrosły pensje pracow-
ników Teatru Modrzejewskiej w 
Legnicy. To pierwsza podwyżka 
od 2008 roku. Teatr będzie po-
trzebował na nią około 212 tys. 
zł - znacznie więcej niż wynosi 
różnica pomiędzy tegoroczną 
(2.810 000 zł) a ubiegłoroczną 
(2.710.000) dotacją z Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Jacek 
Głomb zdecydował się jednak 
na nią widząc niewspółmiernie 
niskie w stosunku do wkładu 
pracy zarobki swoich ludzi. Pod-
wyżkę (choć w różnej wysoko-
ści) dostanie cała 80-osobowa 
załoga Teatru Modrzejewskiej.

Kurier kradł
49-leni pracownik firmy ku-

rierskiej z Legnicy został zatrzy-
many przez policję. Mężczyzna 
po dostarczeniu przesyłki po-
bierał pieniądze, z których nie 
rozliczył się z właścicielem fir-
my. W sumie w ten sposób przy-
właszczył sobie ponad 6 tys. zł. 
- w trakcie prowadzonego po-
stępowania okazało się, że to nie 
pierwszy przypadek dotyczący 
tego mężczyzny. We wrześniu 
ubiegłego roku z terenu zakładu 
pracy, w którym był zatrudniony 
przywłaszczył sobie narzędzia o 
wartości 2,5 tys. zł – informuje 
Sławomir Masojć, oficer praso-
wy legnickiej policji. 

Zaatakował kościół
Legniccy policjanci zatrzy-

mali mężczyznę, który cegłówką 
wybił szyby w jednym legnic-
kich kościołów. To 24-letni 
mieszkaniec województwa wiel-
kopolskiego. Był pijany -miał 
w organizmie ponad 2 promile 
alkoholu. Nie potrafił wyjaśnić 
swego postępku. Zasłaniał się 
brakiem pamięci. 

Wojnarowski ukarany
Sejmowa komisja etyki uka-

rała lubińskiego posła Norberta 
Wojnarowskiego karą upomnie-
nia za kompromitującą rozmo-
wę, jaką prowadził z delegatem 
na dolnośląski zjazd Platformy 
Obywatelskiej w Karpaczu. 
Wojnarowski oferował mu pracę 
w KGHM w zamian za oddanie 
głosu na Jacka Protasiewicza. 
Udzielone lubińskiemu posłowi 
upomnienie jest nieprawomoc-
ne. Norbert Wojnarowski może 
się od niego odwołać do prezy-
dium Sejmu. 

PEKA

Do zdarzenia doszło 7 
lipca 2014 roku. Była to nie-
dziela. Oskarżony przebywał 
na terenie żwirowni ze zna-
jomymi, których sam wpu-
ścił na teren zakładu. Przed 
wieczorem wypił w ich towa-
rzystwie dwa piwa. Chwilę 
później otrzymał telefon od 
policjantów, którzy podje-
chali pod bramę w związku 
z wcześniejszą interwencją. 
Poprosili, by ich wpuścił do 
środka.

Mężczyzna wsiadł do 
swego samochodu i podje-
chał około 100 metrów do 
bramy. Gdy otwierał kłódkę, 
policjanci wyczuli od niego 
woń alkoholu. Przebada-
li ochroniarza alkomatem i 
okazało się, że ma w orga-

nizmie 0,42 mg alkoholu na 
litr.

Wbrew wnioskowi poli-
cji, sąd uznał, że nie można 
go skazać z art. 178a kodeksu 
karnego, bo zgodnie z tym 
przepisem odpowiedzialno-
ści podlega sprawca, który 
nietrzeźwy prowadzi pojazd 
mechaniczny w ruchu lądo-
wym, tj. po drogach publicz-
nych. A w tym przypadku 
chodziło o teren za bramą 
zakładu, w obszarze które-
go nie odbywa się normalny 
ruch, nawet w godzinach 
pracy. Poza tym była nie-
dziela i ruchu pojazdów na 
terenie żwirowni w ogóle nie 
było.

PEKA

Ochroniarz podlegnickiej żwirowni został przy-
łapany, jak mając 0,9 prom. alkoholu w orga-
nizmie prowadził samochód na terenie zakładu. 
Choć wcześniej był już karany za jazdę po pija-
ku, Sąd Rejonowy w Legnicy uniewinnił męż-
czyznę, ponieważ oskarżony nie kierował pojaz-
dem po drodze publicznej.

pijany za 
kółkiem, 
ale niewinny
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Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

Biuro Projektu: 
Sieroszowice 39, 59- 160 Radwanice
tel. 511 944 969 
e-mail: zcertyfikatemlatwiej@terra-szkolenia.pl
www.zcertyfikatem.pl

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.
Do wyboru:
   1. Szkolenie ECDL WebStarter (60h) lub
   2. Szkolenie Oracle Certified Associate (OCA) (60h)
   oraz obowiązkowe szkolenie: Kompetencje Społeczne (20h)

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH I ZDOBĄDŹ
BEZPŁATNE CERTYFIKATY
Projekt skierowany jest do:

 - Przedsiębiorców prowadzących działalność w branży informatycznej

   z terenu woj. dolnośląskiego i  ich pracowników pracujących lub

   zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego. Do projektu mogą

   przystąpić przedsiębiorstwa, które mają możliwość ubiegania się

   o pomoc de mini mis. 

DO UDZIAŁU ZACHęCAmY
SZCZEgóLNIE KOBIETY!
Uczestnikom Projektu zapewniamy:
profesjonalną kadrę trenerską,
materiały szkoleniowe, podręczniki
oraz catering

„Z CERTYFIKATEm ŁATWIEJ O SUKCES”
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Rok temu pędzący po-
nad 75 km/h pojazd wpadł 
w poślizg pod Rzeszotarami, 
przekoziołkował przez rów i 
zatrzymał się na polu. Siedem 
osób zostało rannych.

Padał śnieg. Na jezdni 
zalegało zamarznięte błoto 
pośniegowe. Temperatura wy-
nosiła – 1˚C. Bus miał na tyl-
nej osi ogumienie o różnym 
bieżniku. Na prawym kole 
znajdowała się opona zimowa, 
na lewym - letnia. Kierow-
ca miał ją zmienić - właściwą 
odebrał już nawet po naprawie 
u wulkanizatora. Mimo fatal-
nych warunków drogowych 
odłożył to jednak na później. 
Zabrał z przystanku pasażerów 
i wyruszył w kierunku Lubi-
na. Beztrosko dociskał pedał 
gazu. Pędząc ok. 75-83 km/h 
próbował wyprzedzić w oko-
licach Rzeszotar jadący przed 
nim samochód. W trakcie tego 
manewru bus wpadł w poślizg. 

Autem zarzuciło na pobocze, 
skąd stoczyło się po skarpie na 
pobocze. W koziołkującym sa-
mochodzie, nie zapięci pasami 
pasażerowie doznali szeregu 
szkód: złamań kości, zwichnięć, 
urazów głowy, itp.

Prokuratura oskarżała kie-
rowcę o sprowadzenie katastro-
fy w ruchu drogowym, ale sąd 
uznał, że ze względu na ilość 
osób biorących udział w zda-
rzeniu (9) to zarzut na wyrost. 
Skazał busiarza jedynie za nie-
umyślne naruszanie elemen-
tarnych norm prawa o ruchu 
drogowym, co doprowadziło 
do wypadku. Kierowca został 
skazany na pół roku pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu na 
dwa lata. Musi też wpłacić 2,5 
tys. zł nawiązki dwojgu pasaże-
rów najciężej poszkodowanych 
w wyniku jego bezmyślności.

Wyrok nie jest prawomoc-
ny.

PEKA

Lista zarzutów z 
aktu oskarżenia jest dłu-
ga. Otwiera ją ustawienie 
przetargu na służbowego 
pick`upa dla nadleśnictwa. 
Według prokuratury na po-
czątku roku 2012 Paweł C. 
i Damian M. oraz ówcze-
sny komendant straży leśnej 
Marcin P. weszli w porozu-
mienie z osobą reprezen-
tującą dostawcę pojazdu o 
wartości 175 tys. zł. Potem 
tak ustalili istotne warunki 
zamówienia, by wyelimino-
wać potencjalną konkuren-
cję dilera i zawrzeć z nim 
finalną umowę. W ocenie 
prokuratury, było to działa-
nie na szkodę Nadleśnictwa 
Lubin. ekskomendant stra-
ży leśnej Marcin P. już w tej 
sprawie stawał przed sądem. 
We wrześniu 2013 roku 
zapadł wobec niego wyrok 
warunkowo umarzający po-
stępowanie. Rolę Pawła C. 

i Damiana M. sąd dopiero 
oceni.

Paweł C. będzie odpo-
wiadał ponadto za to, że po 
wydzierżawieniu od nad-
leśnictwa obszaru z drze-
wostanem referencyjnym 
(szczególnie cennym ze 
względu na zachowanie róż-
norodności przyrodniczej i   
z tego względu wyłączonym 
w całości z prowadzenia go-
spodarki leśnej) posłał tam 
drwali. Z ustaleń śledczych 
wynika, że na jego polecenie 
wycięto   75 dębów, jesionów 
i olch o wartości rynkowej 
co najmniej42,6 tys. zł, po-
wodując znaczne szkody w 
świecie roślinnym.

Dodatkowo, według 
prokuratury, Paweł C. bez-
prawnie zajmował się obro-
tem drewnem, czerpiąc z 
tego korzyści majątkowe i 
działając na szkodę Nadle-
śnictwa Lubin. Zlecił taką 

działalność nieustalonej 
osobie, nadzorował ją i kon-
trolował.

- Przesłuchany w cha-
rakterze podejrzanego, nie 
przyznał się do żadnego 
z zarzucanych mu prze-
stępstw. Złożył przy tym 
obszerne wyjaśnienia, w 
treści których podawał od-
mienny od ustalonego prze-
bieg wydarzeń - informuje 
prokurator Liliana łukasie-
wicz, rzeczniczka Prokura-
tury Okręgowej w Legnicy. - 
Za zarzucone przestępstwa 
Pawłowi C. grozi kara od 1 
roku do 10 lat pozbawienia 
wolności oraz obligatoryj-
na nawiązka w wysokości 
podwójnej wartości ukra-
dzionego drzewa, a zatem w 
kwocie niż 85 tyś. zł.

Były lubiński nadleśni-
czy Damian M. jest nadto 
oskarżony o nie dopełnie-
nie swoich obowiązków, 

wydzierżawił obszar pod-
ległych mu lasów państwo-
wych na rzecz Pawła C. bez 
dochowania procedur wyni-
kających z obowiązujących 
przepisów, nie powiadomił - 
mimo wiedzy - organów ści-
gania o nielegalnym wyrębie 
i kradzieży drzew z lasu re-
ferencyjnego ani o kradzieży 
piasku z wyrobiska znajdu-
jącego się terenie podległego 
mu nadleśnictwa.

Przesłuchany w cha-
rakterze podejrzanego Da-
mian M. w prokuraturze 
zachował się inaczej niż 
syn eksposła. Przyznał się 
do popełnienia zarzucanych 
mu przestępstw i złożył wy-
jaśnienia zbieżne z pozosta-
łym zgromadzonym mate-
riałem dowodowym. Grozi 
mu kara od 3 miesięcy do 5 
lat pozbawienia wolności

Piotr Kanikowski

W Prokuraturze Okręgowej w Legnicy zakończyło się śledztwo wokół nieprawidłowości w Nad-
leśnictwie Lubin. Za sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy przed sądem staną były inżynier 
nadzoru Paweł C. - syn byłego posła PiS-u - oraz nadleśniczy Damian M.

po aferze w Nadleśnictwie Lubin
Pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. 
Taką karę orzekł Sąd Rejonowy w Legnicy wo-
bec kierowcy pasażerskiego busa kursującego 
na trasie Legnica - Lubin. 

Busiarz skazany za ry-
zykowną jazdę
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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 23.01.2014
do 30.01.2014

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 obo-
wiązuje 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 doliczana jest dopłata 
w wysokości 3 zł. Jest to dopłata związana z użytkowa-
niem okularów 3D, niezbędnych do właściwego odbioru 
projekcji trójwymiarowych. Okulary zostaną Państwu 
udostępnione do jednorazowego 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 pojedyńcze wejściówki ufun-
dowane przez Kino HELIOS na film pt. „POD MOCNYM ANIOŁEM” 
w Legnicy – do wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją wygrać, 
wyślij maila na adres konkursy@24legnica.pl w treści podając imię i 
nazwisko oraz nr telefonu 

ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PIĄTEK telefonicz-
nie lub mailem.

SEANS Z CYKLU „KINO KO-
BIET”
SIERPIEŃ W HRABSTWIE OSA-
GE
Komedia / Dramat / Obyczajowy, 
Czas trwania: 121 min., Od lat: 15, 
Produkcja: USA 
Poeta Beverly (Sam Shepard) de-
cyduje się zatrudnić opiekunkę dla 
swojej chorej na raka żony (Meryl 
Streep). Zaraz potem znika. Do ro-
dzinnego domu przybywają córki, 
a skłócona rodzina jednoczy się 
w poszukiwaniach. „August: Osa-
ge County” to pokoleniowa histo-
ria kobiet, których ścieżki życiowe 
rozeszły się lata wcześniej. Czy 
kryzys, który przeżywają wspólnie 
stanie się początkiem rozwiązania 
konfliktów z przeszłości?
Godz. – 18:30*
*Seans odbędzie się 30.01.2014
KINO KONESERA
PŁYNĄCE WIEŻOWCE
Dramat / Obyczajowy, Czas trwa-
nia: 93 min., Od lat: 15, Produkcja: 
Polska 
Na warszawskim osiedlu mieszkają 
razem Ewa z synem Kubą i jego 
dziewczyną Sylwią. Ewa nie jest 
zachwycona dziewczyną, co daje 
jej odczuć na każdym kroku. Dla 
chłopaka odskocznią od domowe-
go konfliktu i codziennej rutyny jest 
sport. Kuba trenuje pływanie, jest 
jednym z najlepszych zawodników 
w studenckiej sekcji pływackiej 
AWF-u.
Na imprezie Kuba i Sylwia poznają 
Michała, który nie ukrywa swojej 
homoseksualnej orientacji. Wza-
jemne zauroczenie chłopaków 
wkrótce przeradza się w uczucie. 

Kuba nie potrafi jednak wybrać 
między tym, co czuje do Michała, 
a głębokim przywiązaniem i miło-
ścią, którymi darzy Sylwię. Decy-
zja, którą musi podjąć, zaczyna go 
przerastać.
Godz. – 17:30*
*Seans odbędzie się 29.01.2014
PREMIERY:
JUSTIN BIEBER. BELIVE
Muzyczny / Dokument, Czas trwa-
nia: 92 min., Od lat: 12, Produkcja: 
USA 
Bohaterem dokumentu jest Justin 
Bieber, który przechodzi pewną 
ewolucję – z nastoletniej gwiazdy 
pop w dorosłego wykonawcę.
Godz. – 11:30*, 16:00*
*Seans odbędzie się dnia 24, 25, 
26.01.2014
SIERPIEŃ W HRABSTWIE OSA-
GE
Komedia / Dramat / Obyczajowy, 
Czas trwania: 121 min., Od lat: 15, 
Produkcja: USA 
Godz. – 12:45, 17:15, 22:00
JA, FRANKENSTEIN – 3D
Akcja / Fantasy, Przygodowy, Czas 
trwania: 93 min., 
Od lat: 15, Produkcja: USA / Au-
stralia 
Godz. – 17:00
JA, FRANKENSTEIN – 2D
Akcja / Fantasy, Przygodowy, Czas 
trwania: 93 min., 
Od lat: 15, Produkcja: USA / Au-
stralia 
Godz. – 13:45
PARANORMAL ACTIVITY: NA-
ZNACZENI
Horror, Czas trwania: 84 min., Od 
lat: 15, Produkcja: USA 
Rodzina i przyjaciele próbują urato-

wać Jessiego przed tajemniczymi 
siłami, które go nawiedzają.
Godz. – 15:15, 19:45, 21:45
RATUJĄC PANA BANKSA
Komedia / Biograficzny / Familijny, 
Czas trwania: 126 min., Od lat: 
12, Produkcja: USA/Wlk. Brytania/
Australia 
Godz. – 11:15, 14:00, 19:15
POLECANE  TYTUŁY:
POD MOCNYM ANIOŁEM
Dramat, Czas trwania: 95 min., Od 
lat: 15, Produkcja: Polska
Godz. – 11:00*, 13:30, 
16:00*,18:30**, 21:00**, 21:30***
*Seans nie odbędzie się 24, 25, 
26.01.2014
**Seans nie odbędzie się 
30.01.2014
***Seans odbędzie się 30.01.2014
SEKRETNE ŻYCIE WALTERA 
MITTY
Komedia /Przygodowy, Czas trwa-
nia: 114 min., Od lat: 15, Produkcja: 
USA 
Godz. – 16:45*
*Seans nie odbędzie się 
29.01.2014
ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DOLI-
NY 2D -dubbing
Animacja /Przygodowy, Czas trwa-
nia: 84 min., Od lat: b.o., Produkcja: 
Francja 
GODZ. – 12:30,  
SKUBANI - dubbing
Komedia /Animacja, Czas trwania: 
91 min., Od lat: b.o, Produkcja: 
USA 
Godz. – 10:45*, 9:30**
*Seans nie odbędzie się 
27.01.2014
**Seans odbędzie się 27.01.2014
WKRĘCENI 
Komedia / Czas trwania: 107 min., 
Od lat: 15, Produkcja: Polska 
Godz.- 11:30, 15:45, 18:00, 21:30
47 RONINÓW – (3D)
Dramat/Akcja, Czas trwania: 118 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA 
Godz. – 19:00
47 RONINÓW – (2D)
Dramat/Akcja, Czas trwania: 118 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA 
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Kości niezgody. 
aurora Teagarden

Aurora Teagarden, detektyw-amator do zadań spe-
cjalnych, na tropie kolejnej niezwykłej zagadki! 

W życiu Aurory „Roe” Teagarden, sympatycznej oku-
larnicy z niewielkiego miasteczka Lawrenceton w stanie 
Georgia, dużo się ostatnio dzieje. Niestety, w sprawach 
sercowych o żadnych rewolucjach nie może być mowy, 
zwłaszcza że jej były chłopak właśnie bierze ślub z inną... 

Niespodziewanie Roe dowiaduje się, że właśnie 
otrzymała pokaźny spadek, w tym dom z pewną wy-
jątkowo niewygodną tajemnicą w środku. Wewnętrzny 
przymus nakazuje jej ruszyć tropem zbrodni, jaka mia-
ła miejsce w posiadłości przy Honor Street. Jednak Jane 
engle, poprzednia właścicielka domu, również uwielbiała 
tajemnice i jeżeli zostawiła jej jakiekolwiek wskazówki, 
odnalezienie ich z pewnością nie będzie proste. 

Na szczęście z wszystkimi problemami inteligentna 
bibliotekarka nie będzie musiała mierzyć się sama – to-
warzyszyć będą jej ruda, wyjątkowo gruba kotka i pewien 
przystojny młody mężczyzna...

Mamy dla naszych czytelników 3 książki  pod tytułem „Kości niezgody. Aurora Teagarden” – ufundowanych przez wydawnictwo REPLIKA jeżeli chcesz ją 

wygrać, wyślij maila na adres konkursy@24legnica.pl w treści podając imię i nazwisko oraz nr telefonu od czwartku  

ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PONIEDZIAŁEK telefonicznie lub mailowo

Godz. – 14:30
WĘDRÓWKI Z DINOZAURAMI (3D) - dubbing 
Familijny, Czas trwania: 88 min., Od lat: b.o.,
Produkcja: Wlk. Brytania/USA/Australia
Godz. – 9:30
WĘDRÓWKI Z DINOZAURAMI - dubbing 
Familijny, Czas trwania: 88 min., Od lat: b.o.,
Produkcja: Wlk. Brytania/USA/Australia
Godz. – 10:30*
*Seans nie odbędzie się 24.01.2014
WILK Z WALL STREET
Dramat /Biograficzny/Kryminał, Czas trwania: 180 
min.,
Od lat: 15, Produkcja: USA
Godz. – 20:15
HOBBIT: PUSTKOWIE SMAUGA  -  (3D) dubbing
Fantasy/Przygodowy, Czas trwania: 161 min., Od lat: 
12, 
Produkcja: USA/Nowa Zelandia 
Godz. – 9:15*
*Seans odbędzie się 24.01.2014
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Chcesz nadać ogłoszenie? Przyjdź, dzwoń lub napisz:
Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, tel. 

76
 
850 79 21, reklama@24legnica.pl, reklama@24lubin.pl

USŁUGI:
KOLPORTAŻ ulotek, materiałów reklamowych – SOLIDNIE 

NIERUCHOMOŚCI:

PRACA:

NAUKA:

KUPIE:

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam działki budowlane pod lasem 10 i 15 ar, 
Starachowice, tel. 665 507 547

Poszukuje pracy – średnie wykształcenie – prawo 
jazdy B+C – kursy: magazynier, ADR, przewóz rzeczy, 
cysterny, tel. 501 522 897

Korepetycje/kursy językowe ang. hiszp.. i  inne 
tłumaczenia tel. 509779886 www.estudiante.pl

Kupię bilon walut kantorowych oraz bilon walut 
w obiegu z całego świata. Całe dawne woj. legnickie, 
tel./sms 791417347, gg:28741173,  
walutyswiatagazeta.pl.

Kupię marki RFN, korony słowackie, szylingi i każde 
waluty wycofane z obiegu monety kolekcjonerskie, 
medale i odznaczenia ze srebra, tel./sms 791417347

2,53 zł 49 zł

Sparing w cottbus 
Kolejne zmiany w rozkładzie meczów sparingowych Miedzi przed rundą wiosenną. W piątek 31 
stycznia o godz. 18 legniczanie zagrają na wyjeździe z występującym w 2.Bundeslidze zespołem 
Energie Cottbus. 

Planowany pierwotnie 
na 1 lutego mecz sparingowy 
Miedzi z Jarotą w Jarocinie 
został przesunięty na 5 lu-
tego (w miejsce odwołane-
go wcześniej sparingu z KS 
Polkowice), a w piątek 31 
stycznia legniczanie wyjadą 

do Cottbus, gdzie zmierzą 
się z występującym w 2. Bun-
deslidze zespołem energie. 
Mecz ma zostać rozegrany 
na głównej płycie stadionu, 
gdzie energie na co dzień 
rozgrywa mecze ligowe. Dla 
Niemców sparing z Miedzią 

będzie generalnym spraw-
dzianem przed startem rundy 
wiosennej rozgrywek 2.Bun-
desligi, w której energie ma 
walczyć o utrzymanie. Już 
7 lutego drużyna z Cottbus 
podejmie wicelidera z San-
dhausen.

Miedź ostatni raz z ze-
społem 2. Bundesligi sparo-
wała 2 lata temu – 30 stycz-
nia 2012 roku legniczanie 
przegrali w Dreźnie z Dy-
namem 1:3.

żródło: MiedźLegnica.eu

21.01 – sparing z Lechem Poznań ( Jarocin, godz. 12.00)
25.01 – sparing z Odrą Opole (Legnica, godz. 12.00)
31.01 – sparing z energie Cottbus (Cottbus, 18.00)
5.02 – sparing z Jarotą Jarocin ( Jarocin, godz. 12.00)

8.02 – sparing z Chrobrym Głogów (Legnica, godz. 12.00)
11.02 – sparing z Zagłębiem Lubin (Lubin)

14.02 – sparing z Górnikiem Wałbrzych (Legnica, godz. 12.00)
16-26.02 – zgrupowanie w Turcji (w jego trakcie 3 sparingi – rywale do ustalenia)

Aktualny plan sparingów Miedzi:
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