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Wyroki za obóz pracy
Trzy lata bezwzględnego pozbawienia wolności dla Nikolae L., po półtora roku w zawieszeniu na trzy 
lata dla jego żony i brata. Sąd Okręgowy wydał dziś wyrok w procesie ścinawskiej rodziny oskarżonej 
o handel ludźmi. Nikolae, Ioan i Kamila L. werbowali  w Rumunii biedaków, przewozili do Polski i 
wykorzystywali do wielogodzinnej pracy na bazarach. 
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Z życia 
wyższych sfer

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

To nie jest felieton dla dżentelmenów, więc jeśli czy-
tają nas jacyś dżentelmeni, to sorry, Państwa zapra-
szamy za tydzień. 

Będzie o pieniądzach. O mniej więcej dwóch milio-
nach złotych - jednym milionie wydanym dobrze i 
drugim wydanym źle. Zacznijmy od tego drugiego. 
Gazeta Wyborcza sporo uwagi poświęca niedawnej 
przygodzie pewnego „dyrektora polskiej spółki z 
branży metalurgicznej”, który w towarzystwie kole-
gów zaszalał w klubie go go o wdzięcznej nazwie Co-
como w Poznaniu. Za atrakcje płacił służbową kartą 
bez limitu. Kiedy odzyskał przytomność i przejrzał 
listę transakcji, okazało się, że jednej nocy wydał na 
alkohol 970 tys. zł. Teraz rachunek wnikliwie przeglą-
da prokuratura. 
Doniesienia o aferze brzmią intrygująco. Gazeta Wy-
borcza nie precyzuje, o jaką „polską spółkę z branży 
metalurgicznej” chodzi, ale nie od dziś w Zagłębiu 
Miedziowym wystarczy choćby lekko uderzyć w stół, 
by zabrzęczało KGHM-em. Z miejsca zatem odezwały 
się głosy obywateli, zaniepokojonych, czy aby Skarb 
Państwa nie dorzucił się do rachunku za szampana 
oraz towarzystwo pięknych pań. 
Spieszymy uspokoić opinię publiczną, że w Pol-
skiej Miedzi takie rzeczy są absolutnie wykluczone, 
bo zarządzają nią ludzie odpowiedzialni, rozsądni, 
oszczędni i zapobiegliwi, a nie utracjusze i lekko-
duchy. Dobitnie dowodzi tego transakcja, jaką na 
początku kwietnia przeprowadziło na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych pięciu prezesów 
KGHM. Herbert Wirth, Jarosław Romanowski, Mar-
cin Chmielewski, Jacek Kardela i Wojciech Kędzia  
kupili po 1900 akcji Polskiej Miedzi. Każdy przezna-
czył na to po ćwierć miliona złotych ze swoich preze-
sowskich pensji. Razem wydali na akcje plus minus 
1,3 mln zł. 
W ten sposób upiekli kilka pieczeni na jednym 
ogniu. Po pierwsze, transakcja ma szansę zwrócić 
się z nawiązką, gdy w połowie roku kopalnia Sierra 
Gorda uruchomi wydobycie miedzi, co z pewnością 
pozytywnie wpłynie na kurs KGHM. Po drugie, jako 
menadżerowie wysłali do giełdowych inwestorów sy-
gnał, że z zarządzaną przez nich spółką jest wszystko 
w porządku; skoro dla szewca nie ma lepszej reko-
mendacji niż noszenie własnoręcznie zrobionych 
butów, to i menadżera giełdowej spółki powinien 
uwiarygadniać podobny pakiet udziałów. Aż dziw, że 
nikt wcześniej nie próbował takiego posunięcia. Po 
trzecie, panowie prezesi zapewnili sobie możliwość 
udziału w decyzjach, które niebawem będą zapadać 
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariu-
szy KGHM. Po czwarte, będą też mieli udział w dywi-
dendzie, którą ZWZA wkrótce podzieli. 
To niepodważalne dowody na zdrowy rozsądek we 
władzach Polskiej Miedzi. Nawet jeśli reszta me-
nadżerów polskiej branży metalurgicznej  ma zwyczaj 
szaleć w Cocomo, kąpać się w najdroższym szampa-
nie i szastać złotymi kartami wśród nagich panienek, 
to nie ma wśród nich prezesów KGHM. Oni preferują 
zabawę na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych. 
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Wyroki za obóz pracy
Trzy lata bezwzględnego pozbawienia wolności dla Nikolae L., po półtora roku w zawieszeniu na trzy lata 
dla jego żony i brata. Sąd Okręgowy wydał dziś wyrok w procesie ścinawskiej rodziny oskarżonej o handel 
ludźmi. Nikolae, Ioan i Kamila L. werbowali  w Rumunii biedaków, przewozili do Polski i wykorzystywali do 
wielogodzinnej pracy na bazarach. 

Sąd orzekł ponadto prze-
padek dwóch busów wykorzy-
stywanych do transportu zwer-
bowanych pracowników. Ioan i 
Kamila muszą zapłacić 9 tys. zł 
grzywny. Zobowiązał skazanych 
do naprawienia szkody i wypła-
cenia wszystkim poszkodowanym 
Rumunom po 4 tysiące złotych 
(łącznie: 112 tys. zł). Poza za-
rzutem handlu ludźmi, sąd po-
twierdził, że Nikolae L. łamał 
prawa pracownicze , zmuszając 
swe ofiary do pracy w godzinach 
nadliczbowych i nie zgłaszając ich 
do ubezpieczenia społecznego.

Sprawa ma charakter prece-

densowy, bo akt oskarżenia opiera 
się o nową kodeksową definicję 
zbrodni handlu ludźmi. Od 2010 
roku rozumie się przez nią werbo-
wanie, transport, przekazywanie, 
przechowywanie lub przyjmowa-
nie osoby w celu jej wykorzystania 
z zastosowaniem groźby lub uży-
ciem siły bądź innych form przy-
musu. Wcześniej ściganie zbrodni 
handlu ludźmi było zorientowane 
na nadużycia seksualne. Z przy-
padkami handlu ludźmi w celu 
pracy przymusowej spotykano się 
przy okazji doniesień o obozach 
pracy dla Polaków za granicą. Sy-
tuacja, w której za granicą werbu-
je się ludzi do pracy w Polsce, jest 
nowa i niespotykana. A tak wła-
śnie działo się tym razem.

Oskarżeni to 37-letni  Ru-

mun Nikolae L., jego 7 lat młod-
sza żona Kamila L. (Polka) oraz 
brat 32-letni Ioan L.  w rodzin-
nej wiosce braci L. zwerbowali 
28 biedaków, których następnie 
przetransportowali do Polski, za-
kwaterowali w Ścinawie i przy-
muszali do  pracy na targowi-
skach, zabrawszy im uprzednio 
dokumenty i telefony komórko-
we. Wśród pokrzywdzonych są 
małoletni. Za pracę od 9 do 18 
godzin na dobę przybysze dosta-
wali równowartość 60-250 euro 
miesięcznie. Zapłata najczęściej 
była realizowana z góry, a pie-
niądze niejedokrotnie wypłacane 
bliskim biedaków podczas wer-
bunku, więc na ofiarach ciążył 
dług, który musieli odpracować. 
Zdaniem sądu, nie znając języka, 

będąc pozbawionymi dokumen-
tów, z długiem do odpracowania, 
inwigilowani, pozbawieni moż-
liwości swobodnego poruszania 
się - znaleźli się w stanie bezrad-
ności. W porównaniu ze standar-
dami współczesnego świata nie 
do zaakceptowania były również 
warunki w jakich ich zakwatero-
wano w Ścinawie. Musieli miesz-
kać w kilkuosobowych pokojach, 
spać po 2 osoby w jednym łóżku. 
To, według sądu, urągało ich god-
ności.

- Stan faktyczny nie budzi 
wątpliwości - mówi sędzia Bar-
tłomiej Treter. - Mimo tego sąd 
jest przekonany, że ze względu na 
precedensowy charakter, sprawa 
nie zakończy się na tym etapie.

Zburzyli dworzec, zbudują dworzec
Z impetem ruszyła budowa na terenie byłego dworca PKS w Legnicy. Wrocławska spółka D-K planuje za-
kończyć ją do września.

 W miejscu wyburzonych 
jesienią budynków powstanie 
sklep Biedronka  wraz z dwor-
cem autobusowym, parkingiem 
zewnętrznym, zjazdami z dróg 
publicznych, pylonem reklamo-
wym, obiektami małej architek-
tury, przyłączeniami oraz infra-
strukturą towarzyszącą.  

Nowa Biedronka zajmie po-
wierzchnię ok. 1.300 mkw. Ale 
jak informuje Piotr Lach, peno-
mocnik inwestora,  zachowana 
zostanie funkcja dworca autobu-
sowego.

– Od strony ul. 
Dworcowej powstanie 
infrastruktura dwor-
ca autobusowego 
składająca się m.in. 

z po- miesz-

czenia dla dyspozytora i kasy, 
poczekalni i WC oraz zadaszonej 
części przy peronach autobuso-
wych - mówi Piotr Lach. - PKS 
Trans-Pol S, który będzie dzier-
żawca tej części nieruchomości, 
będzie miał pełną swobodę w 
umieszczeniu tablic z rozkładem 
jazdy autobusów oraz innych 
niezbędnych informacji dla pa-
sażerów.

Obiekt będzie skomuniko-
wany z ul. Dworcową. W drugim 
etapie spółka DK przewiduje 
budowę wjazdu od ul. Pocztowej.

Na razie, w związku z bu-
dową,  autobusy pekaesu zabie-
rają pasażerów z ul. Dworcowej, 
gdzie zlokalizowano dwa tym-
czasowe stanowiska.
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Ścieżki rowerowe po torach 
PKP rozbiera zlikwidowane linie kolejowe w okolicach Legnicy i przekazuje grunty samorządom, by tworzyły ścieżki rowerowe.

Już zdemontowano linię 316 
ze Złotoryi do Chojnowa i linię 
234 Lubomierz - Gryfów Ślą-
ski. W trakcie rozbiórki jest linia 
315 Jawor -Malczyce. Kolej chce 
jeszcze do końca bieżącego roku 
zdjąć tory na odcinkach z Cho-
cianowa do Dunina (nr 303) i z 
Chojnowa do Rokitek (nr 316).

Fizyczna rozbiórka linii to 
konsekwencja wcześniejszych 
decyzji o ich likwidacji. Jak tłu-
maczy Bartłomiej Sarna, rzecz-
nik wrocławskiego oddziału 
PKP S.A., za każdym razem 
decyzje takie są poprzedzone 
konsultacjami z przewoźnika-
mi i samorządami. Jeśli nikt nie 
chce prowadzić przewozów a 
samorząd nie jest zaintereso-
wany utrzymaniem ruchu, kolej 
zabiera się w końcu za rozkręca-
nie podkładów, demontaż szyn i 
reszty infrastruktury.

Tam, gdzie zamarła kolej, 
pojawia się szansa na rozwój 
turystyki rowerowej. PKP chęt-
nie przekazuje dolnośląskim 
samorządom tereny po zlikwi-
dowanych liniach kolejowych 
z przeznaczeniem pod ścieżki 
rowerowe. Według Sarny, dawne 
torowiska świetnie nadają się na 
ten cel.

- Jednym z przykładów ta-
kiej współpracy jest porozumie-
nie podpisane przez PKP S.A z 
gminami Lwówek Śląski, Piel-
grzymka, Zagrodno, Złotoryja, 
Chojnów oraz miastem Choj-
nów - mówi Bartłomiej Sarna. 
- Porozumienie dotyczyło prze-
kazania dwóch byłych linii kole-
jowych (284 i 316) na odcinkach 
od Lwówka Śląskiego przez 
Złotoryję i Chojnów do Roki-
tek (Zamienic). Część porozu-
mienia już została zrealizowana. 
Przekazaliśmy część gruntów 
po zlikwidowanej linii kolejowej 
316 gminom Zagrodno i Zło-
toryja. Procedura przekazywania 
jest już bardzo zaawansowana w 
przypadku nieruchomości znaj-
dujących się na ternie gmin Piel-
grzymka i Lwówek Śląski (linia 
284) oraz Chojnów (linia 316). 
Obecnie o warunkach przeka-
zania rozmawiamy z gminami 
Złotoryja (284) i burmistrzem 
Chojnowa (316).

Inicjatorem projektu zakła-
dającego budowę na torowisku 
ścieżki rowerowej z Rokitek 
przez Chojnów i Złotoryję do 
Lwówka Śląskiego jest złoto-
ryjskie starostwo. Bez wątpienia 
trasa byłaby na tyle atrakcyjna, 

by przyciągnąć miłośników ak-
tywnego wypoczynku aż spod 
Wlenia (w Lwówku łączyłaby 
się z już istniejącą ścieżką rowe-
rową w kierunku Pławnej). Plany 
przewidują   również odgałęzie-
nie, po którym cykliści mogliby 
wygodnie dojechać w podnóże 
zamku Grodziec - jednej z wizy-
tówek Dolnego Śląska. Ambicją 
pomysłodawcy jest doprowadze-
nie do powstania przy ścieżkach 
całej infrastruktury wspierającej 
rozwój turystyki, z wypożyczal-
niami rowerów włącznie.

- Wszystko rozbija się o 
pieniądze. Ale jeśli pojawi się 
możliwość sfinansowania takie-
go przedsięwzięcia, to jak najbar-
dziej jesteśmy za - mówi Jacek 
Grabowski, kierownik wydziału 
promocji w Starostwie Powiato-
wym w Złotoryi.

Decyzja o budowie ścieżki 
rowerowej na nieczynnym szla-
ku kolejowym Jerzmanice Zdrój 
- Lwówek Śląski budzi jednak 
w Złotoryi kontrowersje, bo jest 
nieodwracalna. A być może w 
przyszłości, po powstaniu w oko-
licach Bolesławca nowej kopalni 
miedzi KGHM, linie 284 i 323 
(Warta Bolesławiecka - Nowa 
Wieś Grodziska) dałoby się 
wykorzystać do transportu urob-
ku w stronę hut w Legnicy czy 
Głogowie. Złotoryjanin Kacper 
Pawłowski, orędownik idei Ko-
lei   Kaczawskiej, sugeruje, że 
najrozsądniej byłoby nie rozbie-
rać torów i poczekać na decyzję 
kombinatu. Klamka już jednak 
zapadła i fizyczna likwidacja linii 
284 staje się faktem.

Piotr Kanikowski

Czy przerabianie torów na ścieżki dla 
rowerzystów to jest kierunek, na którym 
zależałoby Unii Europejskiej?

Robert Kwiatkowski, 
kandydat do europarla-
mentu Europy+ Twojego 
Ruchu

- Przede wszystkim 
trzeba postawić sobie py-
tanie: czy jest jakiś plan 
dotyczący sieci transporto-
wej i czy był on konsulto-
wany ze społeczeństwem. 
Jak zdefiniowano potrzeby? 
Ja o żadnych społecznych 
konsultacjach na Dolnym 
Śląsku nie słyszałem. Wiem 
natomiast, że transport 
indywidualny jest drogi, 
nieefektywny, niesprawie-
dliwy i należy inwestować w 
transport publiczny. Tram-
waj, pociąg – to są te środki 
komunikacji, które państwo 
powinno wspierać, żeby 
obywatele mogli dojechać 
do większych ośrodków, 
gdzie są skupiska miejsc 
pracy, i wrócić  z powrotem 
do domu. Domagałbym się 
więc od władz regionalnych 
planów i społecznych kon-
sultacji. Fizyczna likwidacja 
linii kolejowej czy pasa dro-
gowego to często decyzja 
nieodwracalna.  Odbudo-
wanie rozebranego szlaku 
kolejowego graniczy z cu-
dem.

Piotr Borys, europoseł 
Platformy Obywatelskiej 
z Lubina

- Z całą pewnością po-
lityka Unii Europejskiej 
idzie w zupełnie innym 
kierunku. Jest nastawiona 
na zwiększanie transportu 
kolejowego kosztem ko-
łowego i przesunięcia po-
toków pasażerów z dróg 
na tory. Jest konieczna 
gruntowna analiza, czy 
istniejąca sieć kolejowa po 
restrukturyzacji ma szansę 
na pełne wykorzystanie. 
Angażowałem się w przy-
wrócenie ruchu kolejowego 
na trasie z Legnicy do Zło-
toryi, ale niestety, pociągi 
woziły powietrze, bo czas 
przejazdu był dwukrotnie 
dłuższy niż podróż busem.  
Dużą aglomerację LGOM 
należy spiąć siecią kolejo-
wą. Ale co poza nią? Bez 
gruntownej analizy, którą 
powinien przeprowadzić 
urząd marszałkowski, nie 
ma mowy o odpowiedzial-
nej decyzji. Jeśli okaże się, 
że nie da się przywrócić 
ruchu kolejowego i pasa-
żerskiego, to ścieżki rowe-
rowe mogą być najlepszym 
rozwiązaniem.    
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Wyrok po eksperymencie
Sąd uznał winę dr Anny O.  za wypadek, do którego doszło we wrześniu 2010 roku podczas chemicznego pokazu na dziedzińcu legnickiej filii Politechniki 
Wrocławskiej. W rękach jej asystenta wybuchła wówczas ucierana w moździerzu mieszanina. Mężczyzna stracił palec i ząb. Pięcioro uczniów odniosło 
drobniejsze obrażenia.

 Pokaz chemii pirotech-
nicznej był jedną z atrakcji 
Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki w 2010 roku. Prowa-
dzącej wykład doktor Annie 
O., chemiczce z Politechniki 
Wrocławskiej, asystował stu-
dent, który wykonywał opisy-
wane przez nią doświadczenia. 
Feralny eksperyment polegał 
na ucieraniu w ceramicznym 
moździerzu chloranu potasu 
zmieszanego z siarką. Efektem 
miały być charakterystycz-
ne trzaski reagującej ze sobą 
substancji. Oczekiwany efekt 
jednak nie następował i asy-
stent na polecenie chemiczki 

dosypał do moździerza jeszcze 
trochę siarki.  Ledwie wró-
cił do ucierania, nastąpił wy-
buch, który rozsadził naczynie. 
Mimo zabezpieczeń (skórzane 
rękawice, maska na twarzy) 
asystent doznał dotkliwych 
obrażeń. Wybuch poszar-
pał mu twarz, uszkodził ząb i 
zmasakrował dłoń - koniecz-
na okazała się m.in. amputa-
cja palca. Huk oraz odłamki 
moździerza spowodowały też 
obrażenia wśród młodzieży 
przyglądającej się pokazowi 
zza plastikowej taśmy.

Prokuratura Okręgowa w 
Legnicy oskarżyła dr Annę O. 

o nieumyślne spowodowanie 
eksplozji zagrażającej życiu i 
zdrowiu wielu osób. Jej zda-
niem, to chemiczka odpowia-
dała za prawidłowy, bezpiecz-
ny przebieg prowadzonego 
pod jej kierunkiem pokazu.

- Sąd Rejonowy w Legnicy 
rozstrzygając w sprawie dwu-
krotnie uniewinnił oskarżoną. 
Prokurator wyroki te skutecz-
nie zaskarżał - mówi Liliana 
Łukasiewicz. - Za pierwszym 
razem, po orzeczeniu z sierp-
nia 2012 r., na skutek apelacji 
prokuratora sprawę uchylano 
do ponownego rozpoznania. 
Obecnie po przeprowadzeniu 

kolejnego procesu i uniewin-
nieniu z grudnia 2013 r., Sąd 
Okręgowy w Legnicy podzie-
lił argumenty oskarżyciela 
publicznego co do zasadności 
oskarżenia i Annę O. uznał 
za winną przypisując jej nie-
umyślne spowodowanie u po-
krzywdzonych ciężkich i lek-
kich obrażeń ciała. 

Postępowanie wobec che-
miczki umorzono warunkowo 
na okres 1 roku próby. Wyrok 
jest prawomocny.

FOT. PROKURATURA 
OKRĘGOWA W LEGNICY
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W poniedziałek  złożyła je 
we wrocławskiej delegaturze 
Krajowego Biura Wyborczego. 
Wymagane 10 tysięcy podpisów 
zebrała już też Solidarna Polska, 
ale jak mówi reprezentujący ją 
w Legnicy Artur Smęt, wciąż 
zbiera kolejne, na zapas. 

Ugrupowania, wystawiające 
kandydatów do europarlamen-
tu, mają czas do 15 kwietnia na 
złożenie wymaganych 10 tysię-
cy podpisów poparcia pod swy-

mi listami. Koalicja Europa Plus 
Twój Ruch spełnia ten warunek 
rejestracji listy jako pierwsza w 
okręgu, w dodatku ze sporym 
naddatkiem.

- Mamy zgromadzone 
około 21 tys. podpisów - mówi 
Krzysztof Jarząb, przedstawiciel 
Twojego Ruchu na Dolny Śląsk.

W zbieraniu podpisów 
aktywnie uczestniczył Robert 
Kwiatkowski, będący jedynką 
koalicji w okręgu dolnośląsko
-opolskim. Osobiście objeżdżał 
powiatowe miasta, rozmawiał 
z przechodniami na ulicach i 
przekonywał, aby mu zaufali. 

Deklaruje, że do wyborów od-
wiedzi każdą gminę.

Mocno zaawansowana w 
zbieraniu podpisów jest również 
Solidarna Polska.

- Wymaganą w ordynacji 
liczbę mamy już zgromadzoną, 
ale wciąż dosyłamy nowe listy. 
Na wszelki wypadek wolimy 
zebrać więcej podpisów niż 
za mało - mówi Artur Smęt, 
przedstawiciel Solidarnej Polski 
Legnicy. Deklaruje, że po śro-
dzie zgłoszą się do rejestracji w 
Krajowym Biurze Wyborczym 
we Wrocławiu.

FOT. E+TR

Koalicja Europa+Twój Ruch jako pierwsza zakończyła zbieranie podpisów 
poparcia przed wyborami do europarlamentu na Dolnym Śląsku i Opolsz-

cyźnie. 

Kwiatkowski uwinął 
się z podpisami

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Podczas konferencji prasowej przed siedzibą Delegatury KBW we Wrocławiu Robert 
Kwiatkowski zaapelował o jak największą frekwencję w wyborach: - W pierwszych wy-
borach europejskich nasz okręg miał 7 mandatów, a w kolejnych tylko 5 – podkreślał.  

Dwie imprezy w jednej
Legnica jest dobrze przygotowana do 10. Akademickich Mistrzostw Świata 
w Łucznictwie 

Około 350 osób - zawod-
ników i członków sztabów 
trenerskich - przyjedzie na 
początku lipca na  Akade-
mickie Mistrzostwa Świata w 
Łucznictwie. W tym samym 
czasie rozpocznie się XVII 
Festiwal Folklorystyczny 
Świat pod Kyczerą z udzia-
łem ok. 200 zagranicznych 
gości. Zdaniem prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego, 
baza noclegowa i gastrono-
miczna Legnicy sprosta wy-
zwaniu, jakim są dwie impre-
zy w jednej. 

Stan przygotowań do mi-
strzostw dobrze ocenia gosz-
czący w Legnicy Juan Carlos 
Holgado, dyrektor imprez 
Światowej Federacji Łucz-

niczej (FITA). Pierwotnie 
rywalizacja łuczników mia-
ła się toczyć w Brukseli, ale 
gdy Belgowie zrezygnowali z 
organizacji zawodów, zaczę-
to się rozglądać za zastępczą 
lokalizacją. W grę wchodziły 
Polska albo Korea.

- Legnica wygrała tę 
imprezę dzięki dobrej or-
ganizacji Młodzieżowych 
Mistrzostw Świata w Łucz-
nictwie w 2011 roku - mówi 
Juan Carlos Holgado.

Ceremonia otwarcia mi-
strzostw odbędzie się 2 lipca. 
Będzie połączona z kulmi-
nacją festiwalu Świat pod 
Kyczerą. Wspólny korowód, 
składający się z zawodników 
i zespołów folklorystycznych, 
wyruszy spod Galerii Pia-
stów. Ulicą Najświętszej Ma-
rii Panny przejdzie do Ryn-
ku. Zawodnicy będą ze sobą 

rywalizować w Parku Miej-
skim. Na stadionie rozegrane 
zostaną kwalifikacje i finały. 
Na boisku obok zostaną usta-
wione tory treningowe.

- Spodziewamy się około 
30-35 reprezentacji narodo-
wych. Na razie zgłosiło się 27 
państw - mówi Józef Baściuk, 
prezes legnickiego Strzelca, 
który jest jednym z organiza-
torów imprezy.

Na 90 dni przed imprezą, 
jest już gotowy plakat mi-
strzostw ze zdjęciem legni-
czanina Wojciecha Lubery, 
łuczniczego wicemistrza Pol-
ski juniorów. Przygotowano 
medale. I maskotkę: pluszo-
wego lwa.

Budżet mistrzostw wy-
nosi ok. 370 tys zł. 80 tys. zł 
z tej kwoty wykłada Urząd 
Miasta w Legnicy.
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Śmierć na trójce
W czołowym zderze-

niu na krajowej trójce pod 
Gorzelinem zginęła kobie-
ta. - W wypadku uczestni-
czyły kierowany przez nią 
osobowy peugeot oraz busy 
volkswagen i mercedes - in-
formuje Jan Pociecha, oficer 
prasowy lubińskiej policji. 
- Dwie osoby z volkswage-
na zostały przewiezione do 
szpitala. Mężczyźni jadący 
mercedesem nie odnieśli ob-
rażeń. 

Spiszą rocka
Legnickie Centrum 

Kultury przygotowuje pu-
blikację o legnickiej scenie 
rockowej, punkowej, reggae, 
metalowej itp. z lat 1980 
– 1995. Prosi członków 
ówczesnych zespołów o 
kontakt mejlowy z autorem 
książki, Mieczysławem Py-
tlem: mieczyslaw.pytel@lck.
art.pl. To będzie pierwsze 
wydawnictwo, które zbierze 
w jednym miejscu informa-
cje o legnickiej scenie rocko-
wej z okresu jej największego 
boomu.

Sprzątną rzekę 
Z inicjatywy Stowarzy-

szenia Dolina Świekotki 
grupa około 60 osób - m.in. 
okolicznych mieszkańców 
i harcerzy z hufca ZHP w 
Jaworze - planuje w najbliż-
szą sobotę wysprzątać rzekę 
Świekotkę na odcinku od Ja-
strowca do Grudna.  Uczest-
nicy akcji zbierają się o godz. 
9 przy remizie w Jastrowcu. 
W przerwie sprzątania, ok. 
godz. 11. planują śniadanie 
przy Skałce w Grudnie, a o 
godzinie 13.30 na zakończe-
nie pracy piknik przy ogni-
sku.  Akcję wspierają legnic-
ki oddział Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, Hufiec ZHP 
w Jaworze, Fundacja Polska 

Miedź oraz mieszkańcy Ja-
strowca i Grudna.

Damski skok
- Legniccy policjan-

ci zajmujący się ściganiem 
przestępstw przeciwko mie-
niu wytypowali i zatrzymali 
dwie kobiety, które okradły 
sklep z kosmetykami - in-
formuje Sławomir Masojć, 
oficer prasowy legnickiej 
policji. Według policji legni-
czanki (16,24 lata) dwukrot-
nie – pod koniec marca i na 
początku kwietnia – weszły 
do sklepu i ukradły kosme-
tyki o łącznej wartości ponad 
1100 zł. Starszej z nich grozi 
kara pozbawienia wolności 
do 5 lat. Sprawa szesnasto-
latki zostanie przekazana do 
sądu dla nieletnich.

Sterylizują koty
Od  8 kwietnia w Le-

gnicy trwa akcja bezpłatnej 
sterylizacji kotów żyjących 
na wolności. 

Na zlecenie urzędu mia-
sta zabiegi przeprowadza 
Lecznica Weterynaryjna 
przy ul. Wrocławskiej 168-
174 w Legnicy. Karmiciele 
mogą dostarczać niej koty 
wolno żyjące. Każda taka 
osoba zostanie poproszona 
o podpisanie oświadczenia, 
w którym zadeklaruje, że 
jest opiekunem bezdomne-
go zwierzęcia. Na przepro-
wadzenie akcji z budżetu 
miasta przeznaczono 5 tys. 
złotych. 

Wpadł dzięki monitorin-
gowi

Monitoring pomógł po-
licjantom ustalić tożsamość 
16-latka, który w poniedzia-
łek zaatakował starszą panią 
na osiedlu Kopernika w Le-
gnicy. 64-letnia legniczanka 
robiła zakupy w jednym z 
osiedlowych sklepów. Kiedy 
wyszła na ulicę, napastnik 
podbiegł do niej, zadał cios 
w okolice mostka i po ze-
rwaniu z szyi złotego łań-
cuszka z przewieszką, uciekł. 
Policjanci nie wykluczają, że 
szesnastolatek jest sprawcą 
również innych przestępstw.

Fałszywy ZUS
Oddział ZUS w Legnicy 

informuje, że w internecie 
rozsyłane są obecnie fał-
szywe wiadomości e-mail, 
których nadawca podszywa 
się pod Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. ZUS ostrzega, 
że fałszywe e-maile zawiera-
ją załączniki, których otwar-
cie może spowodować zawi-
rusowanie komputera.

PEKA
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Centrum Medyczne 
w Legnicy 
Sp. z o.o.

ul. J. Libana 7
59-220 Legnica

rejestracja              tel.  76/ 72338 20
                                tel.  76/ 72338 21
sekretariat             tel. 76/ 72338 22
medycyna pracy   tel.  76/ 72338 34
fax                                 76/ 72338 37

czynna od 7.30 do 18.00

poczta@centrum-medyczne.legnica.pl

www.centrum-medyczne.legnica.pl

Poradnie 
podstawowa opieka zdrowotna, pediatria
alergologiczna, otolaryngologiczna
chirurgii urazowo-ortopedyczna,
ginekologiczno-położnicza, neurologiczna 
okulistyczna, dermatologiczna, urologiczna

Badania
badania laboratoryjne
testy alergologiczne
USG tarczycy, piersi, jamy brzusznej, ślinianek, jąder
USG ginekologiczne, położnicze, dołu podkolano-
wego
USG układu tętniczego i żylnego  kończyn dolnych, 
USG aorty brzusznej, tętnic biodrowych i dogłowo-
wych

EKG, 
Holter RR, 
komputerowe badanie wzroku i pola widzenia
spirometria, audiometria, cytologia, kolposkopia, 
tympanometria
szczepienia ochronne

Rehabilitacja

Medycyna pracy
badania kierowców, uczniów i studentów, 
badania dla zakładów pracy, abonamenty

R
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M

A
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ZDROWIE I URODAZDROWIE I URODAZDROWIE I URODAZDROWIE I URODA
Okulary przeciwsłoneczne 
dla osób z wadą wzroku
Powszechne mniemanie jest takie, że niedobrze im razem w jednej parze. 
Z tego powodu wiele osób, wybierając okulary przeciwsłoneczne, z góry 
akceptuje pewne ograniczenia. To mit, który najwyższa pora obalić.

Kiedyś rzeczywiście ofer-
ta okularów przeciwsłonecz-
nych dla osób z wadą wzroku 
była uboga. Na szczęście te 
czasy już dawno minęły. Dziś 
każdy użytkownik okularów 
z wadą wzroku wymagającą 
korekcji może zrobić sobie 
okulary przeciwsłoneczne na 
miarę swoich potrzeb. Takie, 
które z jednej strony zapew-
niają doskonały komfort wi-
dzenia, a z drugiej - pozwa-
lają zachować pełną ochronę 
przed szkodliwym promie-
niowaniem UV. 

Producenci szkieł oku-
larowych wprost prześcigają 
się w ofercie, aby zadowolić 
nawet najbardziej wymaga-
jących. Problem w tym, że 
wiele osób nadal kupuje oku-
lary przeciwsłoneczne "po 
omacku". Wstydzą się albo 
nie widzą potrzeby radzić się 
w tej sprawie optyków, któ-
rzy mają w dziedzinie szkieł 

okularowych najszerszą wie-
dzę i na bieżąco ją weryfikują.

Na rynku są dostępne 
m.in:

• pierwsza grupa prze-
ciwsłonecznych soczewek 
korekcyjnych to soczewki 
barwione na kilkadziesiąt ko-

lorów, 

rów- nież na 
indywidualne życzenie klien-
ta. Zaletą tych soczewek jest 
zabezpieczenie przed szko-
dliwym promieniowaniem 
ultrafioletowym i promie-
niowaniem słonecznym oraz 
możliwość zamontowania we 
wszystkich oprawach korek-
cyjnych. Znacznie podnoszą 
komfort widzenia barwienia, 

tzw. fizjologiczne, ponieważ 
zapewniają wierne odwzoro-
wanie barw otoczenia. Oczy-
wiście można je dodatkowo 
wzbogacić powłokami anty-
refleksyjnymi w celu zniwe-
lowania odbić i odblasków.

• soczewki korekcyjne 
przeciwsłoneczne z polary-

z a -

c j ą 
zapewnia-

jącą maksy-
malny kom-

fort widzenia 
poprzez redukcję odblasków 
powstałych po odbiciu świa-
tła od płaskich powierzch-
ni. Szczególnie polecane są 
dla kierowców i wędkarzy. 
Świetnie sprawdzają się też 
zimą na nasłonecznionych 
stokach;

opr. red.
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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 bar-
dzo szybko, świętowaliśmy 
pierwszy rok istnienia na 
rynku legnickim. Z najistot-
niejszych zmian, to wyszliśmy 
naprzeciw naszym klientom 
i otworzyliśmy kolejny Od-
dział, tym razy w okolicach 
Centrum Legnicy. Ponadto 
bardzo rozszerzyliśmy ofertę 
kredytową oraz ubezpiecze-
niową dla naszych klientów.

Przypomnijmy domeną Bez-
piecznego Domu są kredyty. 
W jakich Państwo specjali-
zują się najbardziej?
Bezpieczny Dom specjalizuje 
się głównie w kredytach kon-
solidacyjnych, gotówkowych 
oraz hipotecznych. Obecnie 
świat finansów przechodzi 
gruntowną rewolucję, zwłasz-
cza kredyty hipoteczne. W 
Naszym Oddziale zupełnie 
bezpłatnie można porównać 

oferty wszystkich wiodących 
banków. 

W 

p r z y - p a d k u 
zainteresowania konkretną 
ofertą organizujemy spotka-
nie z dedykowanym specja-
listą danego Banku, który 
dokładnie wyjaśni wszelkie 
wątpliwości i odpowie na naj-
trudniejsze pytania. Kredyt 
hipoteczny wymaga dokład-
nej analizy, gdyż jest to zo-
bowiązanie długoterminowe, 
które często towarzyszy nam 

przez kilkadziesiąt lat. W tym 
zagadnieniu nie ma miejsca 
na pośpiech czy też przypad-

kową decyzję, a my robimy 
wszystko by cały pro-

ces kojarzył się 
tylko z przy-

jemnością jaki 
daje nowy 
dom czy 
mieszkanie. 
Nasza sieć 
mobilnych 
doradców, 

pomaga w 
komplemen-

towaniu do-
kumentów- 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 gotówko-
we  czy można liczyć na pre-
ferencyjne warunki w Bez-
piecznym Domu?
W dzisiejszych czasach łatwo 
pogubić się wybierając najlep-
szą ofertę. My nie obiecujemy 
kredytów 0%. Zależy nam, 
aby każdy klient mógł skorzy-
stać z najlepszego kredytu dla 
niego. Obecnie w naszej ofer-
cie mamy kredyty gotówkowe 
ze spłatą rat rozłożoną nawet 
do 15 lat. Nie jest prawdą, że 
taki kredyt jest bardzo trudno 
otrzymać. Wystarczy do Nas 
przyjść z dowodem osobistym 
i informacją o osiąganym do-
chodzie, by uzyskać wstępna 
decyzję kredytową już w 1 
dzień.

Czy są preferowane zakłady 
pracy, dzięki którym klienci 
mogą uzyskać lepsze warun-
ki kredytowe niż przykłado-
wy Xiński?
Tak są klienci, którzy z racji 
zatrudnienia otrzymują więk-
szy mandat zaufania. Należą 
do nich górnicy oraz hutnicy, 
których w naszym miedzio-
wym zagłębiu nie brakuje. 
Także pracownicy tzw. „bu-
dżetówki” mogą liczyć na 
przedstawienie ciekawej ofer-
ty. Ale nie tylko. Doceniamy 
również pracowników hiper-
marketów oraz zakładów pro-
dukcyjnych. Nie zapominamy 
oczywiście o zasłużonych 
emerytach i rencistach-tutaj 
także posiadamy szeroki wa-
chlarz produktów kredyto-
wych.

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 sta-
ramy dostosować się do danej 
sytuacji. Jako nieliczni posia-
damy kredyty, gdzie przed-
siębiorca oświadcza o swoim 
dochodzie, bądź kredyty gdzie 
zdolność obliczamy wyłącznie 
na podstawie przychodu osią-
ganego przez firmę.
Klient przede wszystkim po-

winien mieć możliwość wybo-
ru spośród kilku ofert. Często 
korzystamy z usług banku, w 
którym posiadamy konto oso-
biste nie sprawdzając pozosta-
łych ofert. Banków jest bardzo 
wiele i sprawdzenie oferty w 
każdym jednym jest czaso-
chłonne. Bezpieczny Dom 
kompleksowo zajmuje się 
przygotowaniem najkorzyst-
niejszych ofert- klient może je 
porównać i sam zdecydować.
 

Czy Państwa doradztwo jest 
usługą płatną?
Wszelkie porady dotyczące 
kredytowania czy też ubezpie-
czenia są całkowicie bezpłat-
ne, klient nie jest zobowiązany 
do skorzystania z przedsta-
wionej oferty. Dlatego zapra-
szamy klientów zwłaszcza z 
umowami podpisanymi kil-
ka miesięcy wcześniej, gdzie 
oprocentowanie kredytów 
było znacznie wyższe. W 
obecnej sytuacji kiedy doszło 
do obniżki stóp procentowych 
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)

MASZ PIT
MASZ KREDYT



Willa Odessa – najlepsze miejsce do życia
Przy ulicy Tarasa Szewczenki na legnickim Tarninowie Wille Group Investments kończy budowę eleganckiej i komfortowej Willi Odessa. Już tej  wiosny 
mieszkania wypełnią się gwarem lokatorów. Ostatnie klucze są ciągle do wzięcia. Nie daj się ubiec. Spółka Wille Group oferuje też do sprzedaży lokale 
usługowe w najbardziej prestiżowej dzielnicy Legnicy od 36 do 300 m2 

W ekscytującym otoczeniu – w sercu willowej 
dzielnicy przez kilkadziesiąt lat niedostępnej dla 
zwykłych śmiertelników – Wille Grup stworzyło 
absolutnie wyjątkowy budynek. Zaprojektowa-
li go najlepsi architekci z pracowni projektowej 
Niebudek, odpowiedzialnej m.in. za tak lubianą 
przez legniczan Galerię Piastów. Willa Odesa ma 
przyćmić wszystkie dotychczasowe inwestycje 
mieszkaniowe w mieście. Będzie najbardziej pre-
stiżowymi i pożądanym miejscem do życia. 

Nowoczesna, szlachetna bryła skrywa 39 wy-
godnych mieszkań o powierzchni od 36 do 110 
metrów kwadratowych (ceny zaczynają się od 166 
tys. zł). 

Mieszkania są jasne. Mają duże niestandar-
dowe okna (wszystkie z zewnętrznymi roletami) 
i loggie, zapewniające poczucie intymności oraz 
komfortu. Dla ludzi, którzy tęsknią za wielkimi 
przestrzeniami, na ostatnim piętrze przygotowa-
no rozległe apartamenty z tarasami na dachu. Wi-
dok jest bajeczny, bo dom otaczają stare drzewa. 

By nie zakłócić tej zielonej harmonii, garaże 
zlokalizowano w podziemiu. Jest to największy 
podziemny parking w Legnicy. Lokatorom de-
weloper zapewnia w cenie mieszkań miejsce na 
samochód, ale gdyby ktoś potrzebował, może 
dokupić stanowisko w podziemiach na drugie lub 
trzecie auto.

Do estetycznie urządzonego holu prowadzić 
będą duże przeszklone wejścia. Na klatce schodo-
wej staną sofy i zawisną obrazy, by podkreślić pre-
stiżowy charakter budynku. Promienie słoneczne 
wpadające przez świetliki na dachu doświetlą 
każdą kondygnację.

Do lokali pociągnięto wszystkie potrzebne 
sieci: internet, telewizję satelitarną; jest Vectra 
i Dialog. Dzięki własnemu węzłowi, doprowa-
dzającemu ciepło z WPEC-u, zminimalizowano 
koszt ogrzewania. Dla wygody mieszkańców win-
da będzie kuroswać aż do poziomu minus jeden. 

Jednym z priorytetów inwestora jest bez-
pieczeństwo lokatorów. Ma je zapewnić system 
monitoringu. Dzięki kamerom, mieszkańcy będą 
mieli w prywatnych telewizorach bezpłatny pod-
gląd na wszystko, co się dzieje przed Willą, na 
klatce schodowej i w garażach.  

Z tyłu budynku zaplanowano plac zabaw 
dla dzieci i otoczoną zielenią strefę relaksu, do 
wypoczynku na świeżym powietrzu. Będzie mu 
sprzyjać wyjątkowa atmosfera Tarninowa. Staro-
drzew odgradza tę część miasta od gwaru, choć 
z Willi Odesa do centrum Legnicy jest zaledwie 
kilka minut spacerem. W pobliżu są szkoły, przy-
chodnia, markety, hala sportowo-widowiskowa; 
wszystko, by żyło się przyjemnie. 

Na Tarninowie zlokalizowane są również 
lokale usługowe, które Wille Group posiada w 
swej ofercie. Zainteresowanym oferuje bezpłatną 
obsługę kredytową. Lokale mają od 36 o 300 m2 
powierzchni. 
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Ostatnia prosta w kopalni w chile 
KGHM  zakończył zdejmowanie nadkładu w kopalni Sierra Gorda. Oznacza to zamknięcie kluczowego etapu, polegającego na przygotowaniu odkrywki i 
udostępnieniu chilijskiego złoża miedzi i molibdenu. Techniczne otwarcie kopalni nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy. Łączny postęp prac przy reali-
zacji projektu wynosi ponad 91procent .

Podczas procesu zdejmowa-
nia nadkładu usunięto łącznie 
192 mln ton materiału, w skład 
którego wchodziła ruda siarcz-
kowa, ruda tlenkowa oraz skała 
płona. W wyniku prac zeskłado-
wano 710 tys. ton rudy siarczko-
wej oraz 33 mln ton rudy tlenko-
wej (ruda tlenkowa może zostać 
potencjalnie wykorzystana w 
przyszłości). Po rozpoczęciu pro-
dukcji projekt będzie przerabiał 
110 tys. ton rudy dziennie, pro-
dukując 120 000 tys. ton miedzi 
rocznie. Ponadto kopalnia będzie 
jednym z największych na świe-
cie producentów molibdenu, z 
produkcją na poziomie 50 mln 
funtów rocznie w ciągu pierw-
szych lat działalności.

– Spodziewamy się rozpo-
częcia produkcji w kopalni Sierra 
Gorda w ciągu kilku najbliż-
szych miesięcy. Po technicznym 
otwarciu kopalni nastąpi okres jej 
rozruchu, który trwać będzie w 
drugiej połowie 2014 roku – po-
wiedział Jarosław Romanowski, 
I Wiceprezes Zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A. – Dla 
KGHM uruchomienie produkcji 
w Sierra Gorda będzie ważnym 
kamieniem milowym. Mimo ob-
serwowanej zmienności notowań 
miedzi, jesteśmy optymistami je-
śli chodzi o długofalowe funda-
menty tego rynku. Naszym zda-
niem w nadchodzących latach 
konsumpcja miedzi w krajach 
rozwiniętych utrzyma tempo 

wzrostu z ostatnich lat, a Chiny 
pozostaną jednym z motorów 
przyrostu popytu na czerwony 
metal. Jednocześnie malejące wy-
datki inwestycyjne w kolejnych 
latach mogą być niewystarcza-
jące do zaspokojenia popytu na 
metale w dłuższym terminie. To 
oznacza, że Sierra Gorda będzie 
w przyszłości ważnym ogniwem 
dla zapewnienia podaży na glo-
balny popyt na miedź.

Proces zdejmowania nadkła-
du w Sierra Gorda został zakoń-
czony po około dwóch latach bez 
ani jednego wypadku po stronie 
członków załogi. W przygoto-
waniu odkrywki uczestniczyło 
ponad 900 wyspecjalizowanych 
operatorów i członków ekipy 
technicznej, a także 600 pracow-
ników kontraktowych. Łącznie 
przepracowali oni ponad 3,3 
mln roboczogodzin. W trwające 
nadal prace nad budową zakła-
du przeróbczego i infrastruktu-
ry towarzyszącej, niezbędnej do 
rozpoczęcia produkcji, zaanga-
żowanych jest ponad 7 tys. pra-
cowników.

– W Sierra Gorda mamy 
jasno zdefiniowaną kulturę bez-
pieczeństwa pracy. Realizując ten 
projekt, udaje się nam osiągnąć 
niemal zerowy współczynnik 
odnotowanych zdarzeń – powie-
dział  Maciej Ściążko, Dyrektor 
Generalny projektu Sierra Gor-
da. – Sukces ten jest możliwy 
dzięki kluczowym wartościom 
Grupy KGHM: zero szkód, na-
stawienie na pracę zespołową, 
ukierunkowane na wyniki i od-
ważne zarządzanie.

Oskarżeni to rodzeństwo 
Katarzyna i Damian O. oraz 
ich matka Dorota O. Według 
prokuratury pomysł zrodził się 
w głowach kobiet w paździer-
niku 2012 roku. One też były 
głównymi wykonawcami prze-
stępczego procederu. Damian 
O. zaangażował się w rodzinny 
"biznes" w lipcu 2013 roku, po 
deportacji z Anglii.

- Działając wspólnie w róż-
nych konfiguracjach, samodziel-
nie lub z innymi osobami, co do 
których prowadzone są odrębne 
postępowania dopuszczali się 
rozbojów i kradzieży, głów-
nie na szkodę osób starszych, 
schorowanych, nieporadnych 
lub samotnych mieszkających 
w tym samym budynku - mówi 
prokurator Liliana Łukasiewicz, 
rzeczniczka prasowa Proku-

ratury Okręgowej w Legnicy. 
- Działali przede wszystkim w 
okresach, w których pokrzyw-
dzeni odbierali renty lub zasił-
ki, co gwarantowało uzyskanie 
oczekiwanych łupów. Jak wyni-
ka z zeznań świadków, sprawcy 
niejednokrotnie kłócili się o ich 
podział.

Katarzyna O. i jej wspólnicy 
aż siedmiokrotnie napadali na 
pewne starsze małżeństwo. Po-
jawiała się, gdy odbierali zasiłek 
i rentę. Biła po twarzy i tułowiu, 
przytrzymywała za ręce, groziła 
pozbawieniem życia i spaleniem 
mieszkania. Co miesiąc zabiera-
ła im po około 500 zł.

We wrześniu 2013 r. Ka-
tarzyna i Damian O. namówili 
czworo swoich znajomych do 
napadu na mieszkającego w 
bloku inwalidę, poruszające-

go się na wózku. Wtargnęli do 
mieszkania i groźbami zmusili 
do wydania 750 zł emerytury. 
Nazajutrz od nieprzytomności 
pobili innego lokatora. Zabrali 
plecak, bony obiadowe oraz 150 
zł.

2600 zł stracił emeryt, na 
którego napadali trzykrotnie na 
przełomie lipca i sierpnia.

W sierpniu i wrześniu 2013 
r. Dorota O. wraz ze swymi 
dziećmi wtargnęła do sąsiada i 
grożąc pobiciem zażądała pie-
niędzy. Mężczyzna nie miał 
przy sobie gotówki, bo w obawie 
przed kradzieżą przekazywał je 
na przechowanie byłej żonie 
lub zostawiał w sklepie. Nieufni 
rabusie przeszukali mieszkanie. 
Nie znalazłszy emerytury, nie 
pogardzili konserwami. Po-
krzywdzony w obawie przed 

kradzieżą pieniądze z emerytury 
przekazywał je na przechowanie 
swojej byłej żonie lub zostawiał 
w sklepie.

- W sumie 28-letnia Ka-
tarzyna O., matka pięciorga 
dzieci, w okresie od 14 marca 
do 14 września 2013 r., a zatem 
przez okres pół roku dokonała 
13 rozbojów - wylicza Liliana 
Łukasiewicz. - Jej brat 26-let-
ni Damian O. od 14 lipca do 
3 listopada 2013 r. dokonał 18 
przestępstw w tym 13 rozbo-
jów, 2 kradzieże z włamaniem, 2 
oszustwa i 1 kradzież. W sumie 
spowodował szkodę w łącznej 
wysokości 36.500 zł. Matka ww. 
44-letnia Dorota O. od paź-
dziernika 2012 r. do listopada 
2013 r. popełniła 9 przestępstw. 
5 z nich to rozboje, a 2 to kra-
dzieże. Ww. spowodowała szko-

dę w łącznej wysokości 1.900 zł.
Dorota O. groziła pobi-

ciem przesłuchanym w spra-
wie pokrzywdzonym, jeśli nie 
odwołają obciążających ją i jej 
dzieci zeznań. Używała do tego 
metalowej pałki. Jedną z po-
krzywdzonych pobiła. Zrzuciła 
jej z półki telewizor, twierdząc, 
iż to przez nią sąd zabrał dzieci 
jej córce.

Wszyscy oskarżeni zostali 
w toku śledztwa zatrzymani i 
tymczasowo aresztowani. W 
dużej mierze przyznali się do 
popełnienia zarzuconych im 
czynów i złożyli wyjaśnienia. 
Wszyscy byli wcześniej karani 
sądownie. Za popełnione prze-
stępstwa grozi im kara od 2 do 
15 lat pozbawienia wolności, 
albowiem z popełnienia prze-
stępstw uczynili sobie stałe źró-

dło dochodu.
Pierwsza rozprawa odbyła 

się przed lubińskim sądem 18 
marca br. W jej trakcie Katarzy-
na O. przyznała się do popeł-
nienia wszystkich przestępstw 
i złożyła wniosek o skazanie 
jej bez przeprowadzania postę-
powania dowodowego. Sąd i 
prokurator wyrazili na to zgodę. 
Kobietę skazano na karę 3 lat i 
6 miesięcy pozbawienia wolno-
ści. Zobowiązano ją też do na-
prawienia szkody w wysokości 
5.350 zł wyrządzonej popełnio-
nymi przestępstwami.

- W stosunku do pozosta-
łych oskarżonych w najbliższym 
czasie przeprowadzony zostanie 
osobny proces - zapowiada Li-
liana Łukasiewicz.

Piotr Kanikowski

Kilkadziesiąt kradzieży i rozbojów dokonanych na najbliższych sąsiadach oraz szereg innych przestępstw zarzuca prokuratura rodzinie z jednego z budyn-
ków przy ul. Drzymały w Lubinie. Przez wiele miesięcy terroryzowali innych mieszkańców, głównie osoby starsze, schorowane, nieporadne i samotne. 
Zabierali im zasiłki, bili, zastraszali.  

rodzinka ściągała haracz od sąsiadów 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

O projekcie Sierra Gorda
Projekt Sierra Gorda jest spółką typu joint venture, zarzą-

dzaną przez KGHM International i należącą do Grupy KGHM 
(55%), Sumitomo Metal Mining (31,5%) oraz Sumitomo Cor-
poration (13,5%). Projekt jest zlokalizowany na pustyni Atacama 
w regionie Antofagasta, będącym największym zagłębiem miedzi 
w Chile. Wydobycie miedzi, molibdenu i złota będzie się tu od-
bywać metodą odkrywkową. Dalsza obróbka obejmować będzie 
kruszenie, mielenie, flotację oraz osuszanie w celu uzyskania 
koncentratów miedzi oraz molibdenu. Kopalnia będzie działać 
w oparciu o nieodsalaną wodę morską, pochodzącą z systemów 
chłodzenia elektrowni cieplnej, zlokalizowanej u wybrzeży mia-
sta Mejillones. Woda będzie tłoczona do kopalni i zakładów 
Sierra Gorda rurociągiem o długości 142,6 km, którego budowa 
została ukończona w marcu 2014 roku.

Podczas całego procesu 
przygotowywania odkrywki 
zarządzający projektem blisko 
współpracowali z przedstawicie-
lami chilijskich władz i miesz-
kańcami miasta Sierra Gorda. 
Wspólnym celem wszystkich 
stron było wypracowanie efek-
tywnego systemu zarządzania 

jakością powietrza. W efekcie 
wybudowana została pierwsza 
w Chile stacja monitorująca stan 
jakości powietrza w czasie rze-
czywistym.

Źródło : KGHM Polska 
Miedź S.A.

FOT. KGHM POLSKA 
MIEDŹ S.A.
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gogol po przeróbkach
Uwspółcześniony legnicki "Ożenek" Mikołaja Gogola nie bawi może tak jak oryginał, dobrze znany masowej publiczności z wystawień w Teatrze Telewi-
zji, ale to wciąż bardzo zabawna komedia. Wartością dodaną wersji Piotra Cieplaka jest zaakcentowanie zaskakująco aktualnej, uniwersalnej diagnozy 
na temat damsko-męskich realcji. 

Instytucja swatki czy swata 
w takiej formie, w jakiej opisał 
ją w 1836 roku Mikołaj Gogol, 
to we współczesnym świecie 
przeżytek. Poczciwą Fiokłę 
Iwanowną i Koczkariewa z 
"Ożenku" zastapiły biura ma-
trymonialne, kąciki samotnych 
serc w tygodnikach i - przede 
wszystkim - internetowe por-
tale randkowe, oblężone przez 
spragnionych miłości . Ko-
lejne klasyczne wystawienie 
komedii o kupieckiej córze na 
wydaniu, której swatka naraiła 
starych kawalerów, byłoby z 
pewnością świetną rozrywką. 
Piotrowi Cieplakowi, reżyse-
rowi najnowszej premiery w 
Teatrze Modrzejewskiej, za-
leżało jednak na czymś więcej.

Przenosząc akcję "Ożenku 
z carskiej Rosji do współcze-
snego klubu dla samotnych 
pokazuje, że choć dziewiętna-
stowieczne konwenanse prze-
stały obowiązywać uchwycone 
przez Gogola psychologiczne 
mechanizmy damsko-męskich 

relacji nie odbiegają znacz-
nie od współczesnych. Poza 
nieporadnością w mówieniu 
o uczuciach, ponadczasowe 
są  strach przed samotnością, 
marzenia o miłości, potrzeba 
bliskości ale też emocjonalna  
niedojrzałość, obawa przed 
stałym związkiem. Ten para-
doks mocno akcentuje Cieplak 
w swej wersji "Ożenku",  czy-
niąc z niego oś konstrukcyjną 
spektaklu i powtarzając  w 
zdublowanej puencie.

W legnickim przedsta-
wieniu tekst Gogola został 
potraktowany bardzo lekko; 
niemalże przenicowany jak 
zniszczony po objechaniu 
świata mundur Żewakina/ 
Wojciecha. Ponieważ miej-
scem akcji jest Klub Odnale-
zionych Serc "Semper Fidelis", 
a nie zacisze mieszczańskie-
go domu, reżyser namnożył 
postaci. Z jednej Agafii Ti-
chonowny zrobił dziewięć 
samotnych pań, rozdzielając 
pomiędzy nie oryginalne kwe-

stie kupcówny. Role czterech 
zalotników rozpisał na siedmu 
kawalerów, rozszczepiając oso-
bowości gogolowskich bohate-
rów niczym światło w pryzma-
cie. Każdemu z aktorów dostał 
się ułamek oryginalnego tek-
stu - jednym mniejszy, drugim 
większy, jednak zawsze niewy-
starczający, by dało się zbudo-
wać z tego choćby jedną postać 
z krwi i kości. Widz obserwuje 
więc raczej kilka karykatural-
nie naszkicowanych typów ko-
biet: leciwego podlotka, ener-
giczną sportsmenkę, ponętną 
wdówkę, landrynkowego ko-
ciaka z modną torebeczką... 
Z drugiej strony pojawia się 
równie schematycznie potrak-
towana męska menażeria: jakiś 
zwolennik wojskowego drylu, 
kowboj z TIR-a czy kone-
ser życia w cieple domowego 
ogniska.

Aktorzy robią co mogą, 
by tchnąć w swych bohaterów 
życie, ale przyjęta przez re-
żysera konwencja nie daje im 

szans. Dlatego najciekawiej 
wypadają w scenach, w któ-
rych rezygnując z indywidual-
ności zbijają się w jedną masę: 
pstrokate stadko ogłupiałych z 
samotności kobiet lub  grupkę 
niedojrzałych, ofermowatych 

mężczyzn, rozochoconych np. 
wizją posiadania własnego po-
tomka.  To na te sceny, mające 
w sobie coś z ducha Gombro-
wicza, publiczność reagowała 
podczas premiery najżywiej. 
"Z czego się śmiejecie?" - za-

pytałby Gogol i natychmiast 
sam sobie odpowiedziałby fra-
zą z "Rewizora": "Sami z sie-
bie się śmiejecie?".

Piotr Kanikowski

Koncert w spiżarni: L.u.c w przekroju
Po ponad dekadzie intensywnej twórczości Łukasz L.U.C Rostkowski znalazł chwile, by się za-
trzymać i spojrzeć wstecz. Na rynku pojawiła się antologia artysty pt. „Przekrój” ukazująca 
cztery twarze liryczne L.U.Ca. Równolegle rusza również trasa koncertowa, w ramach której już 
12 kwietnia L.U.C - pomimo groźnych wypadków na planie klipa i na koncercie premierowym, 
zawita w Legnicy. 

Ma za sobą 11 lat twór-
czości i 12 wydanych albu-
mów. Od początku działal-
ności artystycznej odważnie 
kroczy swoją indywidualną, 
ambitną ścieżką - często 
prowadzącą pod prąd, nie-
zależną od trendów i mody. 
Liczne projekty artystyczne 
sprawiły, że L.U.C - jak sam 
mówi - zapomniał o wła-
snym 10-leciu twórczości. 
Jednak wzrusza ramionami i 
zgodnie z tytułem jednej ze 
swoich ostatnich płyt doda-
je: „Nic się nie stało” świę-
tując 11-lecie jak okrągłą 
rocznicę. Na rynku pojawiła 
się właśnie jego dwupłyto-
wa antologia pod tytułem 
„PRZEKRÓJ”, na której 
znajdują się prawdziwe pe-
rełki - wybrane przez fanów 
utwory, w części pochodzą-
ce z niedostępnych już na 
rynku płyt, ale też nowo 
nagrany kawałek „Dziękuję” 
z gościnnym udziałem Ra-
hima, Buki, Vienia, Czesła-
wa Mozila i Mesajah. Cały 
materiał zaprezentowany 

będzie 12 kwietnia 2014, 
podczas koncertu w legnic-
kim klubie Spiżarnia, ul. 
Piastowska.

Przekrojowa, ogólno-
polska trasa koncertowa to 
podziękowanie dla fanów i 
artystów, którzy towarzyszą 
mu od lat. L.U.C planował 
rozpocząć ją premierowym 
występem w Teatrze Mu-
zycznym Capitol, 26 marca 
2014. Niestety w trakcie 
rozbudowanego widowi-
ska miał miejsce nieszczę-
śliwy wypadek z powodu 
nieporozumienia z obsługą 
sceny. Występ został prze-
rwany, a Rostkowskiego 
przewieziono do szpitala. 
Zarówno L.U.C, jak i dy-
rekcja Teatru Muzycznego 
Capitol zapowiedzieli jed-
nak, że koncert premiero-
wy zostanie powtórzony 26 
czerwca. Obok artysty na 
scenie wystąpią wówczas: 
Leszczek Możdżer, Urszula 
Dudziak, Motion Trio, Na-
talia Grosiak z Mikromusic, 
Vieno, Cezary Studniak 

z Capitolu, Buka, Nemy, 
Zdas oraz Spaso, który ra-
zem z L.U.C formułował 
Kanał Audytywny. Oprócz 
gości specjalnych na scenie 
obecni będą również muzy-
cy L.U.C Ensamble, czyli: 
Adam Lepka, Olga Kwia-
tek, Bożena Rodzeń-Jarosz, 
Kuba Olejnik, Maciej Ma-
zurek, Marek Pędziwiatr i 
Bartek Niebielecki.

- Co jakiś czas Kapi-
tan Gleba uderza w nasze 
życie i dzieją się nieszczę-
ścia. Trudno mi pojąć to co 
ostatnio się wydarzyło w 
moim życiu, bo zwykle nad 
wszystkim panuję i jestem 
męczącym perfekcjonistą- 
mówi L.U.C. - Analizowa-
nie pecha może wpędzić w 
depresję. Dlatego staram 
się iść w przód. Szczęśliwie 
spadłem jak Spiderman i nic 
strasznego mi się nie stało. 
Postanowiłem więc nie pod-
dawać się i nie odwołałem 
trasy ze względu na fanów, 
organizatorów, management 
oraz siebie i moją miłość do 

muzyki. Chciałbym, aby 
te koncerty były możliwie 
pozytywne i dawały radość 
słuchaczom poprzez swoją 
lekkość i luźny przekrojo-
wy charakter odmienny od 
konceptualnych spektakli - 
dodaje.

Podczas najbliższego 
występu w Legnicy artysta 
zagra wraz z Adamem Ka-
bacińskim (bas) i Bartkiem 
Niebieleckim (perkusja, 
elektronika i sample).

Koncert przekrojowy 
odbędzie się 12 kwietnia w 
klubie Spiżarnia, ul. Pia-
stowska 1. Bilety w do-
stępne w przedsprzedaży w 
cenie 25 zł (do kupienia m. 
in. w: L.C.K, Galerii Saty-
rykon, w sklepach muzycz-
nych Rock & More, IMM 
oraz Piano-Forte) i w dniu 
koncertu w cenie 30 zł.

Źródło : L.U.C manage-
ment

FOT. BARTOSZ MAZ/ 
L.U.C MANAGMENT
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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 11.04.2014
do 17.04.2014

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 obowią-
zuje 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 dopła-
ta związana z użytkowaniem 
okularów 3D, niezbędnych do 
właściwego odbioru projekcji 
trójwymiarowych. Okulary zo-
staną Państwu udostępnione do 
jednorazowego użytku. Prosimy 
o ich zwrot obsłudze kina po se-
ansie.
Znajdź nas także na Facebo-
ok`u: 
www.facebook.com/

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie pojedyń-
cze wejściówki ufundowane przez Kino HE-
LIOS na film pt. „NIEZGODNA” w Legnicy – do 
wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją wy-
grać, wyślij maila na adres konkursy@24le-
gnica.pl w treści podając imię i nazwisko oraz 
nr telefonu

ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ 
W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

WYDARZENIA :
FILMOWE PORANKI ZE SCOOBY-DOO
Ogólnopolska sieć kin Helios zaprasza na 
nowy projekt poświęcony najmłodszym Wi-
dzom. W ramach wydarzenia zapraszamy 
Dzieci i Rodziców na Filmowe Poranki ze 
Scooby-Doo.
Serdecznie zapraszamy na najbliższy Fil-
mowy Poranek ze Scooby-Doo 13 kwietnia 
o godzinie 10:30.
Jak zwykle, oprócz projekcji filmu, kino 
Helios gwarantuje Państwu oraz Państwa 
Dzieciom moc konkursów, wspólną zabawę 
połączoną z … prawdziwym dreszczykiem 
emocji! Dodatkowo rozdamy także gadżety 
ze Scooby-Doo!.
Uczestnicy Filmowych Poranków! W ramach 
spotkań otrzymujecie indeksy Akademii 
Detektywa, które zapewniają Wam udział 
w prawdziwym kursie , na koniec którego 
każdy z Was otrzyma Licencję detektywa – 
dowód na to, że w rozwiązywaniu zagadek 
nie macie sobie równych!. Jednak aby otrzy-
mać wpisy w Indeksie Akademii Detektywów 
musicie wykonać szereg misji specjalnych. 
Kolejne misje przed Wami…
Pomysłodawcą i autorem scenariusza za-
baw w ramach Akademii Detektywów jest 
czasdzieci.pl
Cykl Filmowych Poranków ze Scooby-Doo 
wystartował 16 marca 2014 i będzie odby-
wał się w co drugą niedzielę miesiąca we 
wszystkich kinach ogólnopolskiej sieci kin 
Helios, zawsze o godzinie 10,30. Przezna-
czony jest dla dzieci w wieku od 4 lat w to-
warzystwie opiekunów. W ramach projektu 
będziemy wyświetlać zarówno filmy długo 
- jak i krótkometrażowe.
Każde spotkanie rozpoczną kilkunastomi-

nutowe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Scenariusz wydarzenia:
• zabawy i konkursy z animatorem [10-15 
min]
• projekcja - zestaw bajek lub film [60-70 
min.]
Specyfika seansu filmowego:
• dźwięk ściszony w stosunku do standardo-
wej głośności
• pozostawione na cały seans przyciemnio-
ne światła na sali [półmrok]
Najbliższy Filmowy Poranek ze Scooby-Doo 
odbędzie się 13 kwietnia o godzinie 10:30 – 
wyświetlimy film „Scooby-Doo! Wielka draka 
wilkołaka”. Tym razem nasz ukochany pies i 
jego przyjaciele udają się do cyrku, gdzie w 
przebraniu cyrkowców próbują złapać tajem-
niczego ….stwora.
Ceny biletów:
Na seanse z cyklu Filmowe Poranki ze Sco-
oby-Doo bilet wstępu kosztuje 15 zł. dla każ-
dego uczestnika.
Zapraszamy!
GODZ. – 10:30*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 13.04.2014
NADRÓB FILMOWE ZALEGŁOŚCI 
Z SIECIĄ KIN HELIOS!
Drogi Widzu! Jeżeli w ostatnim czasie chcia-
łeś zobaczyć któryś z filmów w kinie, ale 
zwyczajnie zabrakło Ci czasu i ani się obej-
rzałeś, a już go nie było na dużym ekranie 
- to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie!
Przygotowaliśmy nie lada gratkę dla zabiega-
nych i spóźnialskich kinomanów!
Już od 11 do 27 kwietnia we wszystkich 
kinach sieci Helios grane będą kinowe hity, 
które nie są już dostępne w regularnym re-
pertuarze!
Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Nie 

zabraknie bajek, filmów sensacyjnych czy 
oscarowych hitów!
Za bilet zapłacisz maksymalnie 16,00 zł.
SKUBANI – Komedia, Animacja, Czas trwa-
nia: 91 min., Od lat: b.o., Produkcja: USA
GODZ. – 12:30
3D PAN PEABODY I SHERMAN – Kome-
dia, Animacja, Przygodowy, Czas trwania: 
92 min., Od lat: b.o., Produkcja: USA
GODZ. – 10:30*
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 13.04.2014
PAN PEABODY I SHERMAN - Komedia, 
Animacja, Przygodowy, Czas trwania: 92 
min., Od lat: b.o., Produkcja: USA
GODZ. – 15:30, 17:00*
*SEANS NIE DOBĘDZIE SIĘ 15,16 I 
17.04.2014
ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DOLINY – Ani-
macja, Przygodowy, Czas trwania: 84 min., 
Od lat: b.o., Produkcja: Francja
GODZ. – 13:00
WITAJ W KLUBIE – Dramat, Biograficzny, 
Czas trwania: 117 min., Od lat: 15, Produk-
cja: USA 
GODZ. – 17:30
WILK Z WALL STREET – Dramat, Biogra-
ficzny, Kryminał,  Czas trwania: 180 min., Od 
lat: 15, Produkcja: USA
GODZ. – 20:00
JACK  STRONG – Dramat, Biograficzny, 
Czas trwania: 127 min., Od lat: 12, Produk-
cja: Polska
GODZ. – 12:15
POKAZ PRZEPREMIEROWY:
NIEBO ISTNIEJE… NAPRAWDĘ
Dramat, Czas trwania: 103 min., Od lat: 12, 
Produkcja: USA
GODZ. – 10:00, 17:00*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 15, 16 I 17.04.2014
POZOSTAŁE TYTUŁY
SYN BOŻY - DUBBING
Dramat / Religijny / Czas trwania: 139 min., 
Od lat: 8, Produkcja: USA 
GODZ. – 09:30*,10:00**, 14:30*, 14:45**,  
18:00
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 11, 14, 15, 16 
I 17.04.2014
**SEANS ODBĘDZIE SIĘ 12 I 13.04.2014
KOCHANIE, CHYBA CIĘ ZABIŁEM
Komedia / Sensacja, Od lat: 15, Produkcja: 
Polska
GODZ. – 10:00*, 15:00, 19:15, 21:30**

REKLAM
A

*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 15, 16 I 
17.04.2014
**SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 11.04.2014
DROGA DO ZAPOMNIENIA
Dramat / Biograficzny, Czas trwania: 116 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA
GODZ. – 20:30
NIEZGODNA – NAPISY
Science-Fiction, Akcja, Przygodowy, Czas 
trwania: 140 min., Od lat: 12, Produkcja: USA
GODZ. – 15:00, 20:45
SARILA – DUBBING 
Animacja / Przygodowy, Czas trwania: 80 
min, 
Od lat: b.o., Produkcja: Kanada
GODZ. – 09:00*, 11:00
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
12 I 13.04.2014
NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA NAPISY
Dramat / Fantasy / Przygodowy, Czas trwa-
nia: 134 min., Od lat: 12, Produkcja: USA 
GODZ.- 18:30, 21:15
NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA DUBBING
Dramat / Fantasy / Przygodowy, Czas trwa-
nia: 134 min., Od lat: 12, Produkcja: USA 
GODZ.- 10:00, 13:00
KAPITAN AMERYKA: ZIMOWY ŻOŁNIERZ 
3D - NAPISY
Science-Fiction /Akcja/ Przygodowy, Czas 
trwania: 128 min., Od lat: 12, Produkcja: USA
GODZ. – 17:45
KAPITAN AMERYKA: ZIMOWY ŻOŁNIERZ 
- DUBBING
Science-Fiction /Akcja/ Przygodowy, Czas 
trwania: 128 min., Od lat: 12, Produkcja: USA
GODZ. – 12:45
KAMIENIE NA SZANIEC
Dramat / Historyczny, Czas trwania: 115 
min., Od lat: 13, Produkcja: Polska 
GODZ. – 16:00

Wrzosowiska
Położone w pięknej scenerii dzikiej przyrody 

Wrzosowiska to miejscowość urokliwa, choć – po-
dobnie jak pobliskie Czartowe Pole – owiana tajem-
nicą.

To właśnie tu, w samym sercu Zamojszczyzny, 
wśród małych kapliczek oraz licznych pomników 
pamięci, przy ruinach nadsopockiej papierni, stare 
rodzinne sekrety wreszcie ujrzą światło dzienne.

Opowieści o klątwie, wydarzeniach ostatniej 
wojny i tych sprzed wieków splatają się z życiem 
bohaterów, tworząc intrygującą, okraszoną odrobiną 
magii sagę rodu wiedźm z Wrzosowisk. W miarę jak 
odkrywane są kolejne karty rodzinnych historii, poja-
wiają się nowe znaki zapytania i niespodzianki.

Kim jest piękna, ciemnooka kobieta, która od 
najmłodszych lat nawiedza sny młodego kleryka, 
Jakuba?

Czy uda się wreszcie złamać ciążącą na rodzinie 
Natalii klątwę?

Co tak naprawdę przydarzyło się Julii dwadzie-
ścia lat temu na wrzosowiskach Czartowego Pola?

Mamy dla naszych czytelników 3 książki  pod tytułem „Wrzosowiska” – 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
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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 

Usługi kurierskie, transport  towarów, przewóz osób, tel. 606 715 214

reklamowych – SOLIDNIE 

PRACA:

OGŁOSZENIA
DROBNE

24-letnia dyspozycyjna podejmie prace w sklepie 
do przyuczenia od zaraz, oprócz towarzyskich, 
tel. 531-201-184

24 letnia uczciwa , pracowita - sprzątanie mieszkań, 
biur lub inne od zaraz. bez towarzyskich, 
tel. 531-201-184

R
EKLAM

A
STACJA Legnica, ul. 

Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,49 zł 48 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI WYMIANA 
BUTLI

TURYSTYCZNYCH

piłkarska szkoła w Legnicy
Od początku kwietnia ruszyła rekrutacja uczniów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Miedź Legni-
ca”. Nabór obejmuje pierwsze i drugie klasy piłkarskiego gimnazjum oraz liceum, a więc dzieci 
urodzone w latach 1997, 1998, 2000 oraz 2001. 

– Nawet nasze ostatnie 
mecze pokazały, że warto sta-
wiać na młodzież. Od wrze-
śnia uruchomimy w Legnicy 
piłkarskie gimnazjum i liceum. 
To projekt unikatowy w skali 
kraju. Chcemy mocno, jak nikt 
dotąd w Polsce, powiązać pro-
ces szkolenia piłkarskiego w 
klubie i w szkole – mówi Mar-
tyna Pajączek, prezes Miedzi. 

Powstanie Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego „Miedź 
Legnica” to kolejny, milowy 
krok w rozwoju legnickiego 
klubu oraz jego Akademii Pił-
karskiej. – Mamy już dobrze 
funkcjonujący klub, mamy 
szkolenie w Akademii Piłkar-
skiej i bursę, w której mieszka-
ją młodzi zawodnicy, a Szko-
ła Mistrzostwa Sportowego 
będzie uzupełnieniem tego 
całego projektu. Uznaliśmy, 
że to właściwy kierunek, by 
szkolenie młodzieży w Miedzi 
Legnica dynamicznie rozwi-
jać – wyjaśnia prezes Pajączek. 
Od września Miedź otworzy 
w Legnicy prywatne piłkarskie 
gimnazjum i liceum. – Teraz 
uruchamiamy pierwszą i dru-
gą klasę piłkarską, zarówno w 
gimnazjum, jak i liceum. Za-
praszamy dziewczęta i chłop-
ców z Legnicy i okolic – doda-
je prezes Miedzi.

Podania o przyjęcie do 

szkoły można składać oso-
biście w siedzibie Akademii 
Piłkarskiej Miedzi Legnica 
przy ul. Żółkiewskiego 8, 
pokój nr 1. Pierwszy termin 
testów sprawnościowych prze-
widziano na dni 15-16 kwiet-
nia. We wtorek 15 kwietnia o 
godz. 10.00 na boisku przy ul. 
Świerkowej odbędą się testy 
sprawnościowe dla kandyda-
tów do gimnazjum, a w środę 
16 kwietnia o godz. 10.00 na 
boisku przy ul. Świerkowej 
odbędą się testy sprawnościo-
we dla kandydatów do liceum. 
Druga tura testów spraw-
nościowych odbędzie się w 
dniach 20-21 maja.

Projekt opiera się na wzor-
cowym modelu integracji pro-
cesu treningowego w szkole 
i klubie. Na ukończeniu jest 
opracowywanie programu 
szkolenia. Ma on być na tyle 
zaawansowany, że umożliwi 
jednocześnie realizowanie za-
dań ogólnych, postawionych 
zawodnikom na danym etapie 
kształcenia oraz pozwoli zbu-
dować indywidualną ścieżkę 
rozwoju dla każdego z nich. 
– Każdy zawodnik w szkole 
i klubie będzie monitorowa-
ny indywidualnie. Chcemy 
zapewnić młodzieży indy-
widualną ścieżkę rozwoju z 
pełną kontrola i diagnostyką, 

która pozwoli zoptymalizo-
wać proces szkolenia. Chcemy 
stworzyć tu coś wyjątkowego 
– podkreśla Anna Tymińska. 
Była zawodniczka i mistrzyni 
Polski z AZS Wrocław, pro-
wadzi już podobne szkoły w 
Żywcu i Wrocławiu, a teraz 
swoim doświadczeniem wes-
prze powstającą szkołę Miedzi 
w Legnicy.

W pierwszym roku nauka 
w SMS Miedzi będzie bez-
płatna. – Być może w kolej-
nym roku wprowadzimy opła-
ty, ale nie jest to przesądzone. 
Nie będą one jednak wyższe 
niż 50 zł miesięcznie. Jest 
możliwe dzięki finansowaniu 
zewnętrznemu, które pozy-
skaliśmy. Nabór do obu szkół 
odbędzie się w dniach 15-16 
kwietnia. Pierwszy dzień to 
testy sportowe do gimnazjum, 
drugi do liceum – wyjaśnia 
Anna Tymińska. W ramach 
edukacji szkolnej uczniowie 
będą mieli 16 godzin tygo-
dniowo zajęć piłkarskich. – 
Dodam, że to wcale nie ozna-
cza, że zajęć w klubie będzie 
mniej. Ten program szkolenia 
będzie efektywny, bo ten sam 
trenerem będzie prowadził za-

jęcia w szkole i klubie, co po-
zwoli nam zachować ciągłość 
pracy. Kadra pedagogiczna w 
szkole także będzie na wyso-
kim poziomie – dodaje prezes 
Pajączek.

Siedziba szkoły będzie 
się mieścić w obiektach Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej Legnicy, która jest 
ważnym partnerem Miedzi. 
Tam będą się odbywały zajęcia 
lekcyjne. Podczas treningów 
piłkarskich uczniowie szkoły 
będą korzystać m.in. z bazy 
treningowej Akademii Piłkar-
skiej Miedzi przy ul. Świerko-
wej, ale nie tylko. 

Źródło: Miedź Legnica

- Od września uruchomimy w Legnicy piłkar-
skie gimnazjum i liceum  – zapowiadają Mar-
tyna Pajączek, prezes Miedzi, i Anna Tymiń-
ska, która prowadzi podobne szkoły w Żywcu 
i we Wrocławiu.
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