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Baranek z cukru

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

Zastanawiam się, w czym tkwi tajemnica cukrowych baranków. 
Niby każde dziecko wie: to zwykły cukier, tu i ówdzie zabarwiony, 
zlepiony zmyślnie w bryłę przypominającą puszyste zwierzątko. 
Ale każdy z nas jako mały chłopiec czy dziewczynka – każdy, je-
stem o tym absolutnie przekonany – choć raz w życiu walczył z 
pokusą, by przed włożeniem figurki do wielkanocnego koszyka 
wziąć ją do rąk i dotknąć językiem. 
Bluźnierstwo kubków smakowych polega na tym, że nie potrafią 
kryć prawdy. Najbardziej kolorowy, najbardziej zabawny baranek 
– nawet po skropieniu święconą wodą – smakuje wyłącznie jak 
grudka cukru. Nie ma w tym żadnego cudu, żadnej magicznej 
sztuczki – tylko nasza rozbuchana wyobraźnia. 
Są dorośli, którzy z taką samą ekscytacją oglądają nowe kolekcje 
ubrań, płaskie jak naleśnik i wielkie na całą ścianę telewizory albo 
uświęcone dotknięciem nieziemsko szczupłych hostes cuda mo-
toryzacji. Dla jednych są niedostępne, inni mogą je mieć. Ale dla 

wszystkich Wielkanoc powinna być lekcją, że – jak z cukrowym 
barankiem – na końcu zawsze poczujemy rozczarowanie. 
Lubię to święto. Wolę zieleń odrastającej trawy od bożonarodze-
niowego blichtru, pozłotek, niby świętych mikołajów, sztucznych 
igieł albo prawdziwych drzewek – półmartwych, podtrzymywa-
nych przy życiu do Trzech Króli a potem wyrzucanych na śmietnik 
jak zniszczona dekoracja. W grudniu udajemy, że nie ma śmierci 
– jest tylko radość. Podczas Wielkanocy dominuje nadzieja, ale 
jednak nie da się zapomnieć o Wielkim Piątku. O ile intensywność 
cukru z baranków nie unicestwiła dotąd naszych kubków smako-
wych. Tego Państwu życzymy.

24Tygodnik Legnica-Lubin

Nowy biskup
Ze względu na stan zdrowia ks. biskup Stefan Cichy 
złożył rezygnację z kierowania diecezją legnicką. 
Papież Franciszek przychylił się do jego woli. Wy-
znaczył też ks. biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego 
z diecezji siedleckiej na jego następcę. Ingres, czyli 
wprowadzenie nowego biskupa do katedry legnickiej, 
odbędzie się najprawdopodobniej w drugiej połowie 
czerwca.                                                                 >>2

KGHM schodzi
KGHM uruchomi wydobycie miedzi z poziomu Głogowa 
Głębokiego Przemysłowego. Oddział G-22 jest pierw-
szym, który będzie pracował poniżej nieprzekraczalnej 
dotąd bariery 1200 metrów od powierzchni.            >>19
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Nowy biskup dla Legnicy
Ze względu na stan zdrowia ks. biskup Stefan Cichy złożył rezygnację z kierowania diecezją legnicką. Papież 
Franciszek przychylił się do jego woli. Wyznaczył też ks. biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego z diecezji sie-
dleckiej na jego następcę. Ingres, czyli wprowadzenie nowego biskupa do katedry legnickiej, odbędzie się 

najprawdopodobniej w drugiej połowie czerwca. 

Biskup Stefan Cichy zacho-
wuje tak charakterystyczną dla 
niego pogodę ducha. Żartuje, 
że w ostatnich dniach wszystko 
dookoła wysiada: nie tylko serce 
i trzustka, z którymi ma problem 
od dawna, ale też jego prywatny 
komputer i faks. Przez awarię 
faksu były kłopoty z odebraniem 
listów nuncjusza apostolskiego 
Celestino Migliore, który po-
średniczył w przekazaniu decyzji 
papieża. Ostatecznie jednak pi-
sma dotarły i dziś w samo połu-
dnie biskup pomocniczy Marek 
Mendyk odczytał je przybyłym 
do kurii duchownym  z legnic-
kiej diecezji.

Pierwsze adresowane do ks. 
biskupa Stefana Cichego zawie-
rało podziękowanie za 51 lat po-
sługi kapłańskiej  i 16 lat posługi 
biskupiej. Nuncjusz apostolski 
informuje w nim, że papież Fran-
ciszek przyjął rezygnację ks. bi-
skupa i wyznaczył jego następcę. 

Będzie nim 68-letni ks. biskup 
Zbigniew Kiernikowski, do-
tychczasowy ordynariusz diece-
zji siedleckiej. Papież mianował 
biskupa Stefana Cichego admi-
nistratorem apostolskim diecezji 
legnickiej i zlecił mu kierowanie 
nią do czasu ingresu biskupa 
Kiernikowskiego. 

Diecezja jest w trakcie przy-
gotowań do I Kongresu Eucha-
rystycznego, który odbędzie się w 
dniach 8-19 czerwca.  Ks. biskup 
Stefan Cichy chciałby dopro-
wadzić to wydarzenie do finału. 
Między innymi dlatego ingres 
nowego biskupa odbędzie się 
najprawdopodobniej w drugiej 
połowie czerwca. 

Ks. biskupa Stefana Cichego 
czeka emerytura. Planuje spędzić 
ja w diecezjalnym domu reko-
lekcyjno-wypoczynkowym w 
Szklarskiej Porębie. Ale Legnicy 
nie opuszcza - będzie miał swój 
kącik w Domu Księży Emerytów 
przy ul. Grabskiego w Legnicy. 
Diecezją kierował 9 lat. Stała mu 
się bardzo bliska. 

- Gdy ją obejmowałem, wielu 

mi zazdrościło pięknej katedry i 
pięknej diecezji - wspomina ks. 
biskup Stefan Cichy. - Od po-
czątku byłem tu bardzo dobrze 
przyjmowany. Ale pamiętam za-

skoczenie, jakie wywołałem poja-
wiając się na Barbórce w KGHM 
w górniczym mundurze, który 
dostałem od górników ze Śląska. 

Bp. Zbigniew Kier-
nikowski urodził się 02 
lipca 1946 w Szamarze-
wie k. Wrześni. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 6 
czerwca 1971r. i przez je-
den rok pracował na parafii 
w Trzemesznie k. Gniezna 
w Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej. Następnie odbył 
studia specjalistyczne w 
Papieskim Instytucie Bi-
blijnym w Rzymie, uwień-
czone tytułem "doktora 
nauk biblijnych". W latach 

1981-86 pracował w Prymasowskim Wyższym Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie, gdzie wykładał homiletykę i nauki 
biblijne oraz pełnił funkcję prefekta studiów i wicerektora. 

W roku 1986 został ponownie skierowany do Rzymu, 
gdzie pełnił urząd wicerektora, a od 1987r. rektora Papie-
skiego Instytutu Polskiego - domu, w którym dzisiaj mieszka 
blisko 60 księży studentów z polskich diecezji, odbywających 
specjalistyczne studia na Papieskich uczelniach w Rzymie. 
Od 15 lat wykłada nauki biblijne w Papieskim Uniwersytecie 
Urbaniańskim i od 10 lat w Papieskim Uniwersytecie św. To-
masza - Angelicum w Rzymie. W marcu 2001r. habilitował 
się w Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie. Jest też wykładowcą nauk biblijnych w Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor wielu publikacji - kil-
ku książek i kilkudziesięciu artykułów o charakterze nauko-
wym i popularno-naukowym.

Od lat związany z Ruchem Światło-Życie i Drogą Neo-
katechumenalną. Dużo uwagi poświęca wszystkiemu, co jest 
związane z rozumieniem i rolą liturgii w życiu chrześcijań-
skim, i troszczy się o aspekt formacyjny życia chrześcijań-
skiego. 

W Wielki Czwartek, 28 marca 2002r. Jan Paweł II mia-
nował Ks. Prał. Zbigniewa Kiernikowskiego Biskupem Sie-
dleckim. Sakry biskupiej udzielił mu Kard. Angelo Sodano, 
20 maja 2002r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Kanoniczne 
objęcie diecezji miało miejsce w Siedlcach 24 maja, nato-
miast Ingres do Katedry Siedleckiej 7 czerwca.

Źródło: Diecezja Legnicka
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Zdaniem prokuratury,  do 
wypadku autokaru ze szwedz-
ką młodzieżą doszło z winy 
jego kierowcy. 53-letniemu 
Szwedowi postawiono zarzut 
spowodowania katastrofy w 
ruchu lądowym, bo nienale-
życie obserwował przedpole 
jazdy.  Ucierpiało 5 uczniów i 
3 wychowawców. Stan chłopca 
przygniecionego przez autokar 
jest ciężki. 

Śledztwo w sprawie prze-
wrócenia się szwedzkiego auto-
karu prowadzi Prokuratura Re-
jonowa w Legnicy. Według jej 
ustaleń, kierującego autobusem 
Tommiego A. raziło mocne po-
ranne słońce. Aby się przed nim 
chronić, włączył automatycz-
ne żaluzje przeciwsłoneczne. 
Opuścił je jednak za nisko. To 
spowodowało, że jadąc pasem 
awaryjnym nie zauważył zna-
ku drogowego informującego o 
jego zakończeniu. Autobus sta-
ranował znak.  Szyba pękła na 

drobne kawałki. Szwed całko-
wicie utracił widoczność. Auto-
bus wjechał do rowu przewrócił 
się na bok na skarpie.

 - Autokarem podróżowało 
20 uczniów szwedzkiej szkoły 
muzycznej oraz 4 wychowaw-
ców. Jechali z Helsinbörg przez 
Danię i Niemcy na Słowację, 
gdzie mieli zagrać koncert w 
miejscowości Presov - rela-
cjonuje Liliana Łukasiewicz, 
rzeczniczka Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy. - Tommy A. 
prowadził pojazd od 6 rano. Był 
trzeźwy.

Przewrócenie się autokaru 
spowodowało u 8 osób obraże-
nia różnego stopnia. Najciężej 
poszkodowany został chłopiec, 
który nie mając zapiętych pa-
sów wypadł na zewnątrz. Zo-
stał przygnieciony przez pojazd.  
Ratowało go kilkunastu współ-
pasażerów, którzy wspólnie 
dźwignęli autobus i wyciągnęli 
spod niego nieprzytomnego 
kolegę.  Nastolatek doznał roz-
ległego urazu wielonarządowe-
go. Pogotowie lotnicze prze-
transportowało go do szpitala 

we Wrocławiu, gdzie wykonano 
zabieg ratujący życie. Pozostałe 
osoby doznały jedynie rozle-
głych lecz powierzchownych 
otarć naskórka.

- Tommy A. jeszcze tego 
samego dnia usłyszał zarzut 
nieumyślnego spowodowania 
katastrofy w ruchu lądowym 
przez co naraził pasażerów au-
tokaru na niebezpieczeństwo 
utraty życia i zdrowia, a u jed-
nego z nich spowodował cięż-
kie obrażenia ciała - informuje 
Liliana Łukasiewicz.

Szwed został przesłuchany 
w charakterze podejrzanego 
przyznał się do popełnienia 
przestępstwa. Złożył wyjaśnie-
nia. Bardzo żałował tego co 
się stało. Grozi mu kara od 6 
miesięcy do 8 lat pozbawienia 
wolności.

Postępowanie jest w toku. 
Jak mówi prokurator Łuka-
siewicz, po zgromadzeniu 
najistotniejszych dowodów le-
gnicka prokuratura zamierza 
przekazać ściganie do Króle-
stwa Szwecji.

Szwedzki autokar wjechał do rowu i przewrócił się na autostradzie A4 w 
pobliżu Legnickiego Pola. Podróżowali nim uczniowie i wychowawcy ze 
szkoły muzycznej w Helsinbörg. Osiem osób zostało rannych. 
Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Autobus przewrócił się na A4Niemieckie czy 
hitlerowskie?

Maria Kisielewskiej
-Podrez, prezes zarządu koła 
Związku Byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncen-
tracyjnych w Polsce, od kilku lat 
dobijała się w legnickim ratuszu 
o upamiętnienie ofiar nazistów.

Dzisiaj projekt uchwały 
stanął w końcu na sesji rady 
miejskiej. Komisja nazewnic-
twa proponowała, aby u zbiegu 
ul. Drukarskiej i Świętej Trójcy 
zwisły tabliczki "Plac Ofiar Hi-
tlerowskich Obozów Koncen-
tracyjnych". Radna Ewa Szy-
mańska zaproponowała zmianę 

na "Plac Ofiar Niemieckich 
Obozów Koncentracyjnych".

- Należy wyraźnie mówić, 
jak ginęli ludzie - stwierdziła. 
Przypomniała, że więźniów 
co rano budził hymn "Niem-
cy, Niemcy ponad wszystko", 
więc nie widzi niczego złego w 
jednoznacznym utożsamianiu 
obozów koncentracyjnych z 
narodem niemieckim. Nie zgo-
dziła się z nią radna Bogumiła 
Słomczyńska.

- Mój tato był w oflagu. I 
co, miał nas uczyć nienawiści do 
wszystkich Niemców? - pytała.

Również ojciec Kazimierza 
Hałaszyńskiego, były więzień 
Stutthofu, zawsze podkreślał, 
że zbrodni wojennych dopusz-
czali się hitlerowcy.

- Taka nazwa jest właściwa 
i trafna - przekonywał radnych 
Kazimierz Hałaszyński.

Maria Podrez-Kisielewska 
zwróciła uwagę, że oficjalna 
formuła przyjęta przez ONZ to 
"niemieckie nazistowskie obo-
zy koncentracyjne". Jej zdaniem 
zasadne byłoby przypomnienie, 
z jakiego narodu wywodzili się 
wojenni oprawcy.

Ostatecznie rada miejska 
zdecydowała się na kompro-
mis i zatwierdziła rozszerzoną 
nazwę: "Plac Ofiar Niemiec-
kich Hitlerowskich Obozów 
Koncentracyjnych". Prezydent 
Tadeusz Krzakowski zadekla-
rował, że zadba o godny wygląd 
tego fragmentu Legnicy. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Plac u zbiegu ulic Drukarskiej i Świętej Trójcy na legnickich Kartuzach od 
dziś nosi nazwę Ofiar Niemieckich Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych. 
Nową nazwę zatwierdziła dziś Rada Miejska w Legnicy. Nie bez problemów.
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Od dwóch tygodni Ro-
bert Kwiatkowski, lider listy 
koalicji Europa+ Twój Ruch, 
namawia jedynki z pozosta-
łych list, by spotkać się na 
wrocławskim rynku i nakręcić 
spot, który przekona miesz-
kańców Dolnego Śląska i 
Opolszczyzny o wadze zbli-
żających się wyborów euro-
parlamentarnych. To ma być 
sposób, by podnieść frekwen-
cję i dać regionowi szansę na 
zdobycie 7 zamiast 5 manda-
tów do Brukseli.

Politycy pochodzą do tego 
pomysłu jak do jeża. Choć w 
radiowym studiu tylko Sta-
nisław Huskowski, kandydat 
Platformy Obywatelskiej, 
powiedział dosyć stanow-
cze "nie", profrekwencyjnego 
spotu nie ma i chyba już nie 
będzie. Działacze PiS, PSL 
i Solidarnej Polski wyrażają 

wstępne zainteresowanie ini-
cjatywą E=TR, ale konkretów 
nie ma. A czas biegnie. Do 
wyborów zostało 5 tygodni.

Stanisław Huskowski nie 

wierzy, że wspólne wystąpie-
nie jedynek w spocie adreso-
wanym do ogółu wyborców 
może być skuteczne. Jego 
zdaniem, kandydaci PO po-
winni namawiać wyborców 
PO, bo tylko na nich mają 

wpływ. I analogicznie powin-
ni zachować się inni: kandy-
daci PiS muszą przekonywać 
wyborców PiS, a kandydaci 
Europy + i Twojego Ruchu 

zwolenników koalicji E+TR.
- Jak my nie jesteśmy w 

stanie się zorganizować w 
takiej sprawie to w jakiej po-
litycy są w stanie się zorgani-
zować? - pytał Kwiatkowski.

- Gest może ładny i do-

brze wyglądający, ale to nie 
to - mówił w Radiu Wrocław 
Huskowski.

Dość sceptyczny był Cze-
sław Cyrul, kandydat PSL:

- Pochwalam ten pomysł. 
To jest dobry pomysł. Nato-
miast, szczerze powiem, dzi-
siaj nie do realizacji, bowiem 
tak duże są różnice pomiędzy 
programami, pomiędzy ugru-
powaniami - mówił Cyrul.

- Ja nie chcę glajszlachto-
wać ugrupowań - odpowiadał 
mu Robert Kwiatkowski. -Nie 
chcę mówić, że Platforma 
Obywatelska i Europa+ Twój 
Ruch to jest to samo. Ja zwra-
cam uwagę na prosty i ważny 
w swej istocie fakt: jak będzie 
wyższa frekwencja będzie 7 
mandatów, jak będzie niż-
sza to będzie pięć. Są media 
regionalne, są władze woje-
wódzkie – sprawa frekwencji 
to nie jest sprawa dwóch czy 
pięciu osób, które mogą być 
tym mniej lub bardziej zain-
teresowane.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Spot nie do nakręcenia?
- Fajnie byłoby, gdyby wszyscy ponad politycznymi podziałami namówili mieszkańców Dolnego Ślą-
ska i Opolszczyzny, żeby poszli do wyborów, bo wybory do Parlamentu Europejskiego stają się coraz 
ważniejsze - mówił podczas "Debaty politycznej" Radia Wrocław Robert Kwiatkowski. 

Tort z jednego  
procenta

Legnickie fundacje, sto-
warzyszenia i kluby sportowe 
pozyskują w ten sposób prawie 
pół miliona złotych na swoją 
działalność. Ponad połowa tego 
tortu przypada na Caritas Die-
cezji Legnickiej.

 W roku 2012 z tytułu 1 
procenta do legnickiej Caritas 
wpłynęło 257 342,89 zł. To 
jedna ósma jej rocznych przy-
chodów.

Bardzo duże wpłaty od po-
datników (nieco ponad 100 tys. 
zł rocznie) otrzymuje też Sto-
warzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym Tetrusek 
z Legnicy, ukierunkowane na 
pomoc pacjentom z poraże-
niem czterokończynowym.

Potem jest długo, długo nic 

- bo  Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Osób z Upośledze-
niem Umysłowym i Rucho-
wym Persona, które zajmuje 
trzecie miejsce na liście najhoj-
niej obdarowanych -  zebrało z 
jednego procenta 22 217 zł.

Spośród 28 legnickich or-
ganizacji pożytku publicznego 
większość otrzymała kilka ty-
sięcy złotych. Próg 10 tysięcy 
złotych przekroczyły tylko 
trzy wymienione wyżej orga-
nizacje oraz uczniowski Klub 
Sportowy Dziewiątka Funda-
cja na Rzecz Dzieci Zagłębia 
Miedziowego, Ruch Kobiet do 
Walki z Rakiem Piersi Europa 
Donna, Charytatywne Stowa-
rzyszenie Niesienia Pomocy 
uzależnionym od Alkoholu, 
Osobom Współuzależnionym 
oraz Ofiarom Przemocy "Nie 
jesteś sam".

Rozliczając się z fiskusem podatnicy chętnie ko-
rzystają z możliwości przeznaczenia 1 procenta 
podatku na organizacje pożytku publicznego. 
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Przeszkolili dzieci z Gierałtowca
7 oraz 11 kwietnia w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu odbyły się szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięli w nich udział ucznio-
wie klas I-VI. Łącznie przeszkolono ponad 90 dzieci.

Podczas dwugodzinnych 
zajęć uczestnicy dowiedzieli 
się jak skutecznie udzielać 
pierwszej pomocy poszko-
dowanym, ćwiczyli zakła-
danie opatrunków na rany, 
trenowali na specjalistycz-
nych fantomach medycznych 
m.in. przeprowadzanie re-
suscytacji krążeniowo-odde-
chowej u dzieci i dorosłych, 
wykonywanie defibrylacji 
automatycznej AED oraz 
układanie poszkodowanych 
w pozycji bezpiecznej usta-
lonej.

Każdy z uczestników 
otrzymał zaświadczenie 
ukończenia kursu.

Kurs zorganizował Jaro-
sław Szapował z Gierałtow-
ca przy współpracy Pani Do-
roty Wilk - dyrektor szkoły, 
a przeprowadziła go grupa 
ratowników medycznych 
RatMed z Legnicy. 
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Czy Julek ma dołączyć do Filipa? 
Julek pojawił się w Legnicy w połowie marca i jak przystało na urwisa z miejsca narobił zamieszania. Chodzi o rzeźbę chłopca autorstwa Edwarda Mi-
rowskiego - jedną z wielu figurek dzieci, które prezydent  Tadeusz Krzakowski chciałby rozstawić po mieście. Dawno nie było w Legnicy inicjatywy, która 
wzbudzałaby tyle kontrowersji.

Wrocław ma krasnale, ko-
jarzące się z narodzoną w tym 
mieście Pomarańczową Al-
ternatywą . Świdnica ustawia 
figurki dzików, bo ma dzika w 
herbie. Nawet ci legniczanie, 
którym Julek się podoba, pytają, 
jaki jest jego związek z miastem. 
Związek jest taki, że autorem 
Julka jest pochodzący z Legni-
cy rzeźbiarz Edward Mirowski, 
bardzo lubiany w ratuszu.

Zanim zapadnie decyzja, 
czy Julek i reszta ferajny zosta-
nie w Legnicy na stałe, prezy-
dent chce poznać zdanie miesz-
kańców. Sprawdziliśmy więc, co 
u Julku sądzi ulica Najświętszej 
Marii Panny.

- Rzeźba fajna, ale ile to 
będzie kosztować? - rzeczowo 
pyta pan Krzysztof, informatyk.

- Jest Filip. I wystarczy. Po 
co mu robić konkurencję? - do-
daje  Joanna Kramarczuk. Jeśli 

już miasto chce stawiać jakieś 
rzeźby, to wolałaby, aby były to 
klony Filipa w różnych pozach.

- Według mnie pomysł 
jest sympatyczny. Turyści będą 
mieli zabawę przy poszukiwa-
niu rzeźb - mówi  pani Anna. 
- Miasto miałoby nową atrakcję.

Jak patrzą na pomysł prezy-
denta Legnicy przyjezdni?

Zdaniem Roberta Kwiat-
kowskiego, kandydata koalicji 
Europa+ Twój Ruch do euro-
parlamentu, z rzeźbami czy bez, 
Legnica nigdy nie stanie się ani 
Wenecją, ani Zakopanem.

- O gustach może się i 
nie dyskutuje, ale o kształcie 
przestrzeni miejskiej trzeba 
rozmawiać na pewno - mówi 
Kwiatkowski. - Rzeźba przed-
stawiająca Julka nie jest z 
pewnością brzydsza od wro-
cławskich krasnali. Myślę, że 
wręcz przeciwnie. Ale działania 
promocyjne tego typu powin-
ny być starannie przemyślane. 
Kopiowanie pomysłów z Wro-
cławia nie ma większego sensu, 

bo względna popularność tu-
rystyczna Wrocławia (bardzo 
skromna na tle, na przykład, 
Krakowa) wcale nie wynika z 
obecności licznych krasnali, lecz 
z zupełnie innych powodów. 
Legnica ma ograniczony po-
tencjał turystyczny i należy ja-
sno zdawać sobie z tego sprawę. 
Oczywiście, miasto ma liczne 
mocne strony, położenie przy 
autostradzie, wypromowaną w 
pewnym stopniu legendę "Ma-
łej Moskwy", bogate życie kul-
turalne, zabytki, ciekawe okolice. 
Należy wymyślić raczej pewną 
opowieść, narrację wokół miasta 
i skupić się na turystyce wyspe-
cjalizowanej. Żadne figurki na 
ulicach tego nie załatwią. To 
droga na skróty i łatwiznę. I nie 
należy mieć kompleksu Wro-
cławia. Wrocławskie krasnale są 
coraz częściej krytykowane - za 
brzydotę, nadmierną ich ilość. 
Łatwo też się o nie przewrócić 
i potłuc, gdyż stoją zwykle na 
chodniku w bardzo nieoczeki-
wanych miejscach.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Julek na razie zatrzymał się na drugim piętrze ratusza. Nie wiadomo, czy 
zabawi w Legnicy dłużej. 
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Poszukiwani muzycy do orkiestry dętej
W Legnickim Centrum Kultury powstaje Dziecięco-Młodzieżowa Legnicka Orkiestra Dęta.

Na początek najważniejsza 
informacja: dzieci, które chcia-
łyby grać w orkiestrze, nie muszą 
umieć grać na żadnym instru-
mencie, ani posiadać wiedzy mu-
zycznej! Wystarczą dobry słuch i 
poczucie rytmu.  

- To bardzo rzadkie w na-

szym kraju przedsięwzięcie, ale 
tworzymy w Legnicy orkiestrę, 
w której dzieci i młodzież nauczą 
się teorii i praktyki gry na instru-
mentach dętych od podstaw. To 
oczywiście nie zamyka drogi tak-
że tym młodym ludziom, którzy 
mają już umiejętności gry i chcie-

liby występować w orkiestrze. Ich 
także zapraszamy - mówi Piotr 
Budzianowski, profesjonalny 
muzyk, multiinstrumentalista in-
strumentów dętych, który będzie 
kapelmistrzem i dyrygentem 
niecodziennej orkiestry. 

Piotr Budzianowski, po-

chodzący z Wielkopolski, z 
powodzeniem tworzył już w 
kraju podobne zespoły. Ostat-
nio mieszkał w Szkocji, gdzie 
występował z zawodowym big 
bandem.

Do legnickiej orkiestry po-
szukiwani są głównie uczniowie 
szkół podstawowych i gimna-
zjów. 

Orkiestra ma ruszyć jesz-
cze przed wakacjami. Legnickie 
Centrum Kultury dostało na nią 
pieniądze od Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 
Za dotację zostaną m.in. kupione 
instrumenty, ogłoszono już prze-
targi na ich zakup. 

- Obecnie organizujemy też 
w legnickich szkołach podstawo-
wych i gimnazjach przesłuchania 
dla dzieci, które chciałyby grać 
w orkiestrze - mówi Agnieszka 
Kubik z Legnickiego Centrum 
Kultury.

Podczas szkolnych przesłu-
chań dzieci śpiewają piosenkę 
i wystukują podany im rytm. 
Sprawdzono już w ten sposób 
predyspozycje muzyczne po-
nad setki dzieci, a przesłuchania 
odbędą się jeszcze w kolejnych 

szkołach. Nabór cały czas trwa. 
Orkiestra ma docelowo składać 
się z czterdziestu młodych arty-
stów.

- Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych - mówi 
Piotr Budzianowski.

Do orkiestry można zgła-

szać się nie tylko poprzez szkoły, 
ale także bezpośrednio do Le-
gnickiego Centrum Kultury (ul. 
Chojnowska 2), tel: 76 72 33 
700. 

Zapraszamy bardzo serdecz-
nie!

EGO

Dzięki Avatarowi Legnica ma bębniarzy. Teraz 
będzie też orkiestra dęta. 

Fot. AVATA
R



10WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl 17 kwietnia 2014

O
G

ŁO
SZ

EN
IE

Mistrzowie Polski od… fotelików
Magdalena i Waldemar Maciuszek z Legnicy pokonali kilkudziesięciu konkurentów z całej Polski, którzy stanęli do konfrontacji w  II Mistrzostwach Polski 
Fotelikiada 2014. 

- Badania pokazują, że 
główną przyczyną śmierci 
dzieci w wypadkach samocho-
dowych jest niedopasowanie 
fotelika lub jego zły montaż 
w samochodzie. Mistrzostwa 
Polski Fotelikiada mają mobi-
lizować sprzedawców do wy-
edukowania się, by dalej móc 
efektywnie uświadamiać ro-
dziców w tym zakresie - mówi 
Anna Markowska, psycholog 
transportu.

Rodzice dzieci z Legnicy 
mogą odetchnąć spokojnie, 
bo mają pod ręką prawdzi-
wych specjalistów w zakresie 
doboru i montażu fotelików 
dla dzieci. Magdalena i Wal-
demar Maciuszek wykazali się 
obszerną wiedzą teoretyczną 
i takimi umiejętnościami, jak: 
odpowiednie dobranie i do-
pasowanie fotelika do samo-
chodu, dopasowanie fotelika 
do dziecka oraz prawidłowe i 
bezbłędne zamontowanie fo-
telika w samochodzie. Dosko-
nale poradzili sobie również 
w zadaniach, polegających 
na odnajdywaniu błędów w 

montażu fotelików. Wiedza i 
umiejętności doprowadziły ich 
do sukcesu w Mistrzostwach 
Polski Fotelikiada 2014 – pań-
stwo Maciuszek zwyciężyli we 
wszystkich kategoriach starto-
wych: sprzedawca, kierownik i 
sklep.

– Fotelik, zdobywający 
nawet najwyższe wyniki w 
testach zderzeniowych nie 
gwarantuje bezpieczeństwa 
dziecku podczas wypadku, je-
śli będzie on nieprawidłowo 
dobrany lub zamontowany – 
podkreśla Paweł Kurpiewski, 
organizator mistrzostw i do-
daje - Chcemy, by wiedza na 
temat biomechaniki zderzeń 
mogła skuteczne docierać do 
rodziców i opiekunów, dlate-
go staramy się wyedukować 
sprzedawców. Statystyki, pro-
wadzonych przez nas od 3 lat 
inspekcji fotelików pokazują, 
że ponad 70% fotelików sa-
mochodowych w Polsce mon-
towanych jest nieprawidłowo.

Prawdziwych mistrzów, 
czyli państwa Maciuszek, 
mieszkańcy Legnicy mogą 

spotkać w ich sklepie na ul. 
Wrocławskiej 265.

- Wybór wózka nie ma 
większego wpływu na bezpie-
czeństwo dziecka, natomiast 
fotelik to często „być albo nie 
być” dla samego malucha. Dla-
tego uważam, że sprzedaw-
ca powinien być tak do tego 
przygotowany, żeby to on za-
skakiwał klienta wiedzą, a nie 
na odwrót – mówi Magdalena 
Maciuszek i dodaje – Do pro-
fesjonalnego zajęcia się tema-
tem fotelików przekonało nas 
to, że rodzice chcą przewozić 
dzieci bezpiecznie. Niestety 
dostęp do tej wiedzy jest dość 
mocno ograniczony, a sama 
wiedza teoretyczna to za mało. 
Postanowiliśmy się szkolić i 
pogłębić wiedzę po to, żeby 
przekazać ją tym rodzicom, 
którzy tego chcą oraz dotrzeć 
do  tych, którzy są nieświado-
mi – podkreśla zwyciężczyni 
Fotelikiady 2014. II Mistrzo-
stwa Polski Fotelikiada zostały 
rozegrane w konkurencjach 
teoretycznych i praktycznych. 
Sprawdzały wiedzę związaną 

z bezpieczeństwem przewoże-
nia dzieci i dorosłych w samo-
chodach oraz wiedzę dotyczą-
cą fotelików samochodowych 
i zastosowanych w nich syste-

mów.
Sprzedawcy fotelików, 

przedstawiciele dystrybuto-
rów i producentów walczyli o 
tytuły mistrzowskie. Najważ-

niejszymi wygranymi tych mi-
strzostw są jednak dzieci.

Tekst i zdjecie: EnterPR
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Złodziej chciał zabić policjanta?

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,47 zł 48 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI WYMIANA 
BUTLI

TURYSTYCZNYCH

Sąd Okręgowy w Legnicy wydał wyrok w sprawie samochodowego włamywacza, oskarżonego o próbę zabójstwa policjanta. 24-latek z Cesarzowic koło 
Środy Śląskiej w trakcie szamotaniny wyrwał funkcjonariuszowi pistolet z kabury. Ale proces nie dowiódł jednoznacznie, że chciał go zastrzelić. Sąd był 
zmuszony rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść oskarżonego.

W związku z tymi wąt-
pliwościami Piotr Ch. został 
skazany nie za usiłowanie za-
bójstwa policjanta, jak chciała 
prokuratura, ale za użycie prze-
mocy i gróźb mających zmusić 
funkcjonariusza do zaniechania 
czynności służbowych oraz 
za kradzież z włamaniem do 
dwóch samochodów. Łączny 
wyrok - 3 lata i sześć miesięcy 
bezwzględnego pozbawienia 
wolności - trzeba w tej sytuacji 
uznać za surowy (mieści się w 
górnych granicach ustawowego 
zagrożenia za popełnione czy-
ny). 24-letek został też zobo-
wiązany do zapłacenia 10 tys. zł 
nawiązki na rzecz pokrzywdzo-
nego policjanta.

21 marca 2013 r. Piotr 
Ch. i jego wspólnik Damian 
P. włamali się do dwóch samo-
chodów przy ul. Leśnej w Lu-

binie. Zaskoczyli ich policjanci, 
którzy radiowozem podjechali 
na parking. Funkcjonariusze 
zatrzymali  Damiana P. Piotr 
Ch. zdołał ukryć się w jednym 
z okradanych aut. Odczekał 

chwilę, a potem znienacka rzu-
cił się na jednego z policjantów. 
Zaskoczonemu, wyrwał z ka-
bury służbową broń. Z zeznań 
policjantów wynika, że dwa 
razy w trakcie szamotaniny 

lufa pistoletu była wycelowa-
na w stronę zaatakowanego 
funkcjonariusza.  Raz złodziej 
przytykał ją do głowy klęczące-
go policjanta. Chwilę później, 

gdy przewrócili się na ziemię,  
drugi funkcjonariusz widział, 
jak Piotr Ch. kilka razy naciska 
spust. Nieodbezpieczony pisto-
let nie wypalił.

Dając wiarę relacji funkcjo-
nariuszy, prokuratura postawiła 
Piotrowi Ch. zarzut usiłowania 
zabójstwa policjanta. Oskar-
żony zaprzeczył, jakoby miał 
takie intencje. Na spuście  nie 
znaleziono odcisków jego pal-
ców. I choć w trakcie szamo-
taniny mogły się zatrzeć, to w 
połączeniu z innymi wątpliwo-
ściami ten fakt nie mógł zostać 
zinterpretowany na niekorzyść 

samochodowego włamywacza.
- Sąd dał wiarę, że oskarżo-

ny nie zmierzał do dokonania 
zabójstwa - uzasadniał wyrok 
sędzia Andrzej Szliwa. - Nie 
uwierzył jednak w wyjaśnie-
nia, jakoby Piotr Ch. nie miał 
świadomości, że pokrzywdzony 
jest policjantem. To komplet-
nie niewiarygodne. Oskarżony 
musiał widzieć duży oświetlony 
radiowóz wjeżdżający na par-
king zatrzymujący się w pobli-
żu. Musiał też widzieć umun-
durowanego funkcjonariusza 
policji, którego zaatakował.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

- Sąd dał wiarę, że oskarżony nie zmierzał do dokonania zabójstwa - uza-
sadniał wyrok sędzia Andrzej Szliwa.

Bank Spółdzielczy w Chojnowie od 
blisko siedmiu dekad wsłuchuje 
się w potrzeby swoich Klientów. 
Jest polskim bankiem łączącym 
tradycję z nowoczesnością, w 
którym każdy Klient może liczyć na 
indywidualną obsługę. Bank 
stawia na jakość i wysoki standard 
usług dbając o dialog partnerski z 
każdym Klientem. Służy również 
fachowym doradztwem i pomocą. 
Rekomendacją dla jego 
działalności jest coraz większa 
liczba zadowolonych Klientów.

Podstawowym celem powstających 
na ziemiach polskich przed 150 laty 
spółdzielni i towarzystw pożyczkowych, 
których działalność kontynuują banki 
spółdzielcze była wzajemna pomoc 
finansowa członków społeczności lokalnych, 
wzajemne zaspakajanie ich potrzeb – z 
jednej strony na lokowanie oszczędności za 
godziwą zapłatą a z drugiej na kredyt 
umożliwiający najczęściej prowadzenie 
działalności. 

Dzisiejsze banki spółdzielcze 
kontynuują tę tradycję. W ich działalności 
oprócz wymiernych zysków widoczna jest 
realizacja misji wspierającej lokalne 

społeczności, czyli oparcie swego działania 
na marketingu relacyjnym – z ludźmi i dla 
ludzi. Dobra znajomość klientów zarówno 
dla Zarządu Banku jak i pracowników oraz 
indywidualne podejście do klienta, 
niezależne od zasobności jego portfela,
umożliwia podejmowanie decyzji już przy 
pierwszej wizycie w placówce. Klient w 
banku spółdzielczym przestaje być 
anonimowy, a co za tym idzie relacje z nim 
są bardziej osobiste.

Bank działa na rzecz lokalnego 
środowiska oraz uczestniczy w życiu 
mieszkańców miast i gmin. Swoje 
zaangażowanie przejawia wsparciem 
imprez sportowych oraz inicjatyw kulturalno 
– oświatowych. Bank Spółdzielczy w 
Chojnowie wyróżnia na lokalnym rynku 
usług finansowych bliskie i pełne 
zrozumienia relacje z Klientami. 

Jesteśmy Bankiem uniwersalnym, 
obsługującym zarówno jednostki samorządu
terytorialnego, przedsiębiorców, rolników jak 
i osoby fizyczne. Zgromadzony kapitał jest 
filarem bezpiecznego i stabilnego działania 
w służbie lokalnej społeczności. Atutem jest 
również sposób dostarczania produktów 
i usług bankowych – uczciwy i nastawiony 
na długotrwałe relacje. Staramy się być jak 
najbliżej naszych Klientów oferując im 
komfortowe warunki obsługi poprzez
przyjazne lokalizacje placówek

i bankomatów. Posiadamy dwa oddziały, 
dwie filie i punkt kasowy oraz sieć własnych 
bankomatów. Nowoczesny system 
informatyczny, zapewnia bezpieczną 
i nieprzerwaną pracę wszystkich placówek, 
zaś scentralizowana sieć komputerowa 
pozwala na obsługę Klienta niezależnie od 
miejsca zamieszkania.

Dzięki dobrej znajomości rynku mamy 
możliwość szybkiego reagowania na 
potrzeby Klientów. Oprócz tradycyjnych 
produktów bankowych, takich jak rachunki, 
depozyty, kredyty, gwarancje i rozliczenia 
pośredniczymy również w sprzedaży 
ubezpieczeń. Dbamy także o elastyczność 
oferty skierowanej dla Klientów 
o szczególnych wymaganiach i 
preferencjach. 

Nasz Bank zakresem i poziomem 
usług nie odbiega od banków komercyjnych.
Pracujemy nad rozbudową funkcjonalności 
bankowości internetowej. Posiadamy pełną 
obsługę rachunków dewizowych oraz 
usługę sms banking, która zyskała
w ostatnim roku na popularności. 

Cenimy sobie naszych długoletnich 
Klientów, dbając na co dzień o ich 
stabilność finansową i możliwość rozwoju -
bo przecież sukces jest sumą małych 
rzeczy.

Sukces jest sumą małych rzeczy

Bank Spółdzielczy w Chojnowie, ul. Rynek 18/19, tel. 76 818 85 76, www.bs-chojnow.pl

Oddział Banku
w Gromadce

ul. Witosa 6
tel. 75 738 22 96

Oddział Banku
w Lubinie 

OS. USTRONIE IV
ul. Kamienna 43 b
tel. 76 845 00 05

Filia Banku
w Chojnowie

ul. Sikorskiego 12
tel. 76 818 14 54

Filia Banku
w Trzebieniu

ul. Leśna 15
tel. 75 736 50 15

Punkt Kasowy

Rokitki 15
Tel. 76 817 87 34

Pełnych spokoju i 
nadziei

Świąt Wielkanocnych
oraz dobrego 
wypoczynku

i wiosennego nastroju
życzy

swoim Klientom,

Rada, Zarząd
oraz Pracownicy

Banku Spółdzielczego 
w Chojnowie

Sukces jest sumą małych rzeczy
Bank Spółdzielczy w Chojnowie od bli-
sko siedmiu dekad wsłuchuje się w po-
trzeby swoich Klientów. Jest polskim 
bankiem łączącym tradycję z nowocze-
snością, w którym każdy Klient może 
liczyć na indywidualną obsługę. Bank 
stawia na jakość i wysoki standard 
usług dbając o dialog partnerski z każ-
dym Klientem. Służy również fachowym 
doradztwem i pomocą. Rekomendacją 
dla jego działalności jest coraz większa 
liczba zadowolonych Klientów.

Podstawowym celem powstających 
na ziemiach polskich przed 150 laty spół-
dzielni i towarzystw pożyczkowych, których 
działalność kontynuują banki spółdzielcze 
była wzajemna pomoc finansowa członków 
społeczności lokalnych, wzajemne zaspa-
kajanie ich potrzeb – z jednej strony na lo-
kowanie oszczędności za godziwą zapłatą  
a z drugiej na kredyt umożliwiający najczę-
ściej prowadzenie działalności. 

Dzisiejsze banki spółdzielcze kontynu-
ują tę tradycję. W ich działalności oprócz 
wymiernych zysków widoczna jest realiza-
cja misji wspierającej lokalne społeczności, 
czyli oparcie swego działania na marketin-
gu relacyjnym – z ludźmi i dla ludzi. Dobra 

znajomość klientów zarówno dla Zarządu 
Banku jak i pracowników oraz indywidu-
alne podejście do klienta, niezależne od 
zasobności jego portfela, umożliwia podej-
mowanie decyzji już przy pierwszej wizycie 
w placówce. Klient w banku spółdzielczym 
przestaje być anonimowy, a co za tym idzie 
relacje z nim są bardziej osobiste.

Bank Spółdzielczy w Chojnowie działa 
na rzecz lokalnego środowiska oraz uczest-
niczy w życiu mieszkańców miast i gmin. 
Swoje zaangażowanie przejawia wspar-
ciem imprez sportowych oraz inicjatyw  
kulturalno – oświatowych. Bank wyróżnia 
na lokalnym rynku usług finansowych bli-
skie i pełne zrozumienia relacje z Klientami.

Jesteśmy Bankiem uniwersalnym, ob-
sługującym zarówno jednostki samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorców, rolników jak 
i osoby fizyczne. Zgromadzony kapitał jest 
filarem bezpiecznego i stabilnego działania 
w służbie lokalnej społeczności. Atutem jest 
również sposób dostarczania produktów                
i usług bankowych – uczciwy i nastawiony 
na długotrwałe relacje. Staramy się być jak 
najbliżej naszych Klientów oferując im kom-
fortowe warunki obsługi poprzez przyjazne 
lokalizacje placówek i bankomatów. Posia-

damy dwa oddziały, dwie filie i punkt kasowy 
oraz sieć własnych bankomatów. Nowocze-
sny system informatyczny, zapewnia bez-
pieczną i nieprzerwaną pracę wszystkich 
placówek, zaś scentralizowana sieć kompu-
terowa pozwala na obsługę Klienta nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania.

Dzięki dobrej znajomości rynku mamy 
możliwość szybkiego reagowania na po-
trzeby Klientów. Oprócz tradycyjnych pro-
duktów bankowych, takich jak rachunki, 
depozyty, kredyty, gwarancje i rozliczenia 
pośredniczymy również w sprzedaży ubez-
pieczeń. Dbamy także o elastyczność oferty 
skierowanej dla Klientów o szczególnych 
wymaganiach i preferencjach. 

Nasz Bank zakresem i poziomem usług 
nie odbiega od banków komercyjnych. Pra-
cujemy nad rozbudową funkcjonalności 
bankowości internetowej. Posiadamy pełną 
obsługę rachunków dewizowych oraz usłu-
gę sms banking, która zyskała w ostatnim 
roku na popularności. 

Cenimy sobie naszych długoletnich 
Klientów, dbając na co dzień o ich stabil-
ność finansową i możliwość rozwoju - bo 
przecież sukces jest sumą małych rzeczy.
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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 Odessa 
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 kursować 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 Odessa 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. 

R
EK

LA
M

A



13WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl17 kwietnia 2014

R
EKLAM

A

NIERUCHOMOŚCI I FINANSENIERUCHOMOŚCI I FINANSENIERUCHOMOŚCI I FINANSENIERUCHOMOŚCI I FINANSE

Czasem 50 złotych potrafi 
wybawić z chwilowych kłopo-
tów. Firma Kredyty Ekspress 
rozumie takie sytuacje i jako 
jedna z nielicznych na rynku 
umożliwia wzięcie chwilówki 
nawet na naprawdę niewiel-
kie sumy. Maksymalna wyso-
kość pożyczki to 500 złotych, 
choć w przypadku sprawdzo-
nych, stałych klientów także 
ten limit nie obowiązuje. 
- W zależności od możliwo-
ści finansowych, można zade-
klarować spłatę chwilówki w 
terminie 7, 14, 21 lub 30 dni 
– mówi Justyna Michalska. 
Firmie Kredyty Ekspress 
zależy, by klienci czuli się z 
nią bezpieczni, więc obiecuje 
przychylność i elastyczność 
w awaryjnych sytuacjach. 
Wystarczy prośba, aby po-
życzka została przedłużona. 
Niekiedy możliwe jest nawet 
wydłużenie terminu spłaty do 
trzech miesięcy i rozłożenie 
zaległości na 3 raty. To też 

wyróżnia Kredyty Ekspress 
na tle konkurencji.  
Poza tym dewizą firmy jest 
maksymalnie uproszczona 
procedura przy zaciąganiu 
pożyczki. Pieniądze wypła-
ca się tu w 13 minut. Jedyną 
formalnością, jaką wyma-
ga się od pożyczkobiorcy, 
jest przedstawienie dowodu 
osobistego oraz dokumentu 
potwierdzającego dochody 
(może to być aktualny wyciąg 
z wpływami na konto, ZU-
S-owska decyzja o waloryza-
cji emerytury lub renty albo 
zaświadczenie od pracodaw-
cy). Nie wymaga się zgody 

współmałżonka. Nie trzeba 
poręczycieli. Nie obowiązują 
ograniczenia wiekowe. Szan-
sę mają również osoby z zaję-
ciami komorniczymi. Kredyty 
Ekspress nie sprawdzają też 
klientów w BIK-u. 
- My jesteśmy od tego, aby 
pomagać – mówi Justyna Mi-
chalska. – Uważamy, że nie 
ma sytuacji bez wyjścia i sta-
ramy się dla każdego, kto nas 
odwiedza, znaleźć rozwiąza-
nie problemu. Zajmujemy się 
odszkodowaniami,  czyszcze-
niem BIK-u, oddłużaniem, 
pośrednictwem finansowym. 

Najtańsza chwilówka w mieście

Legnica, ul Złotoryjska 65/2, tel. 533 669 779
Lubin, ul. Szpakowa 15, tel. 733-668-778 lub 76/ 307-07-00

www.kredyty-ekspress.pl

Legnicka firma Kredyty Ekspress uruchomiła nowy oddział w Lubinie. Teraz oferuje wypłacane w ekspresowym tempie chwilówki, pożyczki i kredyty pozaban-
kowe mieszkańcom obu miast, oraz miejscowości ościennych którzy znaleźli się w finansowej potrzebie. 

Partnerem Kredytów Ekspress jest firma M-L Perfekt Zarządzanie Nieruchomościami

Zwrot VAT za materiały budowlane
 Chcesz otrzymać zwrot podatku VAT za materiały budowlane? Przeczytaj nasz poradnik. Dowiesz się wszystkiego: jak, gdzie, kiedy. I nie martw się, jeśli 
nie zdążyłeś tego zrobić do końca kwietnia. Ten podatek możesz rozliczać przez cały rok.

Kiedy należy złożyć wnio-
sek? 

Wniosek o zwrot podatku 
VAT za materiały budowlane 
można składać w dowolnym 
momencie - ale tylko raz w roku. 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 
r. o zwrocie osobom fizycznym 
niektórych wydatków związa-
nych z budownictwem miesz-
kaniowym wskazuje jedynie, że 
wniosek nie może być składany 
częściej niż raz w roku . Nie 
określa natomiast konkretnej 
daty czy okresu, w którym nale-
ży złożyć stosowne dokumenty. 
Prawo do otrzymania zwrotu 
VAT nie ma nic wspólnego z 
deklaracją PIT, ponieważ po-
niesione wydatki nie stanowią 
nadpłaty podatku.

Dla kogo zwrot? 
Zwrot za materiały budow-

lane może uzyskać osoba fizycz-
na, w związku z budową budyn-
ku mieszkalnego, remontem lub 
przebudową, czyli przystosowa-
niem budynku niemieszkalnego 
bądź jego części na cele miesz-
kalne. Wykaz robót zaliczanych 
do remontu zawiera załącznik 
do ustawy. Remont nie może 
więc dotyczyć pomieszczeń 

przynależnych do lokali czyli 
piwnicy, komórki czy garażu. Je-
żeli rozbudowa będzie dotyczyć 
mieszkania, ale przeznaczonego 
na cele prowadzonej działal-
ności gospodarczej, podatnik 
nie otrzyma zwrotu. Jednym z 
warunków koniecznych jest po-
siadanie prawa do dysponowa-
nia nieruchomością albo tytuł 
prawny do budynku lub lokalu 
np. prawo własności, użytkowa-
nia wieczystego, ale także najem 
czy spółdzielcze prawo do nie-
ruchomości - własnościowe lub 
lokatorskie.

Za co zwrot? 
Zwrot dotyczy wydatków 

poniesionych na zakup materia-
łów budowlanych, które od dnia 
1 maja 2004 r. zostały opodat-
kowane większą stawką VAT-u. 
Jest to forma rekompensaty za 
podwyżkę podatku na mate-
riały budowlane z 7% do 22% 
w związku z wejściem Polski 
do Unii Europejskiej. Warto 
pamiętać, że zwrot nie dotyczy 
wszystkich materiałów ale tyl-
ko tych, na które VAT wzrósł 
do 22% (po 1 stycznia 2011 do 
23%). Ich wykaz można zna-
leźć np. na stronie internetowej 

Ministerstwa Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Mor-
skiej - obwieszczenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 września 
2010 r. (Dziennik Urzędowy 
Ministra Infrastruktury Nr 11 
poz. 35).

Jak uzyskać zwrot? 
Aby uzyskać zwrot części 

wydatków na zakup materia-
łów budowlanych należy złożyć 
wniosek (VZM-1) w urzędzie 
skarbowym. Wydatki ponie-
sione na zakup materiałów 
budowlanych muszą być udo-
kumentowane fakturami VAT. 
Warto zwracać uwagę, by faktu-
ra była wystawiona prawidłowo 
a wszelkie błędy korygować. 
Kupując materiały najlepiej od 
razu występować o fakturę, by w 
przyszłości uniknąć przykrych 
niespodzianek. Zapominając o 
tym, może się okazać, że część 
wydatków jakie ponieśliśmy nie 
zostanie nam zwrócona tylko 
dlatego, że sami nie zadbaliśmy 
o nasze interesy.

Do deklaracji urzędowej na-
leży dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającego tytuł prawny 
do budynku/lokalu oraz kopie 
faktur. Oryginały warto prze-

chowywać w razie kontroli ze 
strony urzędu skarbowego. Na-
leży pamiętać, że podatnik nie 
będzie miał możliwości skorzy-
stania z odliczenia, jeżeli faktury 
nie będą wystawione na jego na-
zwisko.Urzędy skarbowe w wy-
dawanych interpretacjach odno-
siły się do tej kwestii zajmując 
jednoznaczne stanowisko - je-
żeli faktura została wystawiona 
na jedną osobę, wówczas część 
podatku VAT będzie mogła 
odliczyć tylko ta osoba, na któ-
rą opiewa faktura. Dokumenty 
należy posiadać w momencie 
składania wniosku, natomiast 
nie ma znaczenia czy zakupione 
materiały zostały już w roku ich 
zakupu wykorzystane do budo-
wy czy remontu. Od wniosku 
nie pobiera się opłaty skarbowej.

Jak obliczać zwrot? 
Obliczenie kwoty zwro-

tu nie powinno przysporzyć 
większych trudności, można 
tego dokonać samodzielnie, bez 
potrzeby korzystania z profe-
sjonalnych usług księgowych. 
Będzie to kwota stanowiąca 
procent kwoty podatku VAT 
wynikającej z faktur, ale z za-
strzeżeniem górnego limitu. 

W zależności od obowiązującej 
stawki VAT będzie to odpo-
wiednio 68,18% kwoty podatku 
zawartego w cenie zakupio-
nych materiałów budowlanych 
- dla stawki VAT 22% bądź 
65,22% kwoty podatku VAT 
przy stawce 23%. Szczegółowe 
informacje dotyczące sposobu 
obliczania kwoty zwrotu wraz 
ze wskazaniem limitów, popar-
te przykładami można znaleźć 
w broszurze informacyjnej na 
stronie Ministerstwa Finansów. 
Tam też zamieszczono formula-
rze wniosków.

Jak prawidłowo sporządzić 
wniosek? 

Wniosek będzie sporządzo-
ny prawidłowo, jeżeli będzie za-
wierał wszystkie dane o których 
mowa w art. 5 przedmiotowej 
ustawy czyli imię i nazwisko, 
NIP (lub PESEL), rok rozpo-
częcia inwestycji, wykaz faktur 
wraz z wartością poniesionych 
wydatków, kwotę zwrotu z okre-
śleniem sposobu wypłaty (np. na 
rachunek bankowy). Wniosek 
składany przez osobę fizyczną 
pozostającą w związku małżeń-
skim powinien zawierać także 
dane małżonka, bez względu na 

to czy składany jest wspólnie, 
czy odrębnie przez każdego z 
małżonków. Składając odrębne 
wnioski w dwóch różnych urzę-
dach skarbowych małżonkowie 
są zobligowani do zawiadomie-
nia urzędu właściwego dla mał-
żonka o złożeniu przez siebie 
wniosku.

Kiedy otrzymamy zwrot? 
W przypadku gdy wniosek 

nie będzie budził wątpliwości, 
urząd skarbowy dokona zwrotu 
bez wydawania decyzji a kwota 
zostanie wypłacona w terminie 
4 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku. W przeciwnym wy-
padku Naczelnik wyda decyzję 
określającą wysokość kwoty 
zwrotu a wypłata nastąpi w ter-
minie 25 dni od doręczenia de-
cyzji. Warunkiem wypłaty jest 
brak zaległości podatkowych. 
Należy pamiętać, że zwrócona 
kwota jest zwolniona z podat-
ku dochodowego, a więc tak 
uzyskanego przychodu nie 
uwzględnia się przy obliczaniu 
wysokości dochodów. Zwalnia 
to nas z obowiązku wykazania 
otrzymanego zwrotu w zezna-
niu podatkowym.

Źródło: otodom.pl
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OKULARY DLA  
LUDZI AKTYWNYCH
 Poziom naszej wiedzy zdrowotnej jest coraz większy i wszyscy 
mamy świadomość, że powinniśmy chronić swoje oczy przed nad-
miarem światła, promieniowaniem UV, wiatrem, kurzem, ciałami 
obcymi. Nawet jeśli mamy zdrowe oczy, to większość z nas stosu-
je latem okulary przeciwsłoneczne, a do takich prac jak spawanie, 
cięcie, szlifowanie, obróbka różnych materiałów, stosuje  specjalne 
okulary ochronne. 

Poziom naszej wiedzy 
zdrowotnej jest coraz większy 
i wszyscy mamy świadomość, 
że powinniśmy chronić swoje 
oczy przed nadmiarem światła, 
promieniowaniem UV, wiatrem, 
kurzem, ciałami obcymi. Nawet 
jeśli mamy zdrowe oczy, to więk-
szość z nas stosuje latem okulary 
przeciwsłoneczne, a do takich 
prac jak spawanie, cięcie, szlifo-
wanie, obróbka różnych mate-
riałów, stosuje  specjalne okulary 
ochronne. 

  Okulary przeciwsłonecz-
ne dostępne są także w wielu 
sklepach niezwiązanych bezpo-
średnio z optyką okularową      i 
często się zdarza, że kupując 

tam okulary popełniamy wiele 
błędów przy doborze ich kształ-
tów, czy typów zamontowanych 
soczewek. Bardzo często sprze-
dawcy w tych sklepach niebędący 
optykami, nie posiadają elemen-
tarnej wiedzy o sprzedawanych 
produktach, dlatego też najlepiej, 
jeśli w takie okulary zaopatruje-
my się w sklepie optycznym. W 
dobrych zakładach optycznych ( 
czytaj OPTYK-FOTOGRAF) 
można nabyć oprócz uniwersal-
nych okularów przeciwsłonecz-
nych z mocą zerową, różnego 
typu okulary przeciwsłoneczne 
i specjalistyczne z mocą korek-
cyjną tak jak na recepcie. Zakład 
nasz posiada w ofercie różne typy 

opraw okularowych do monta-
żu soczewek przyciemnianych, 
przeciwsłonecznych i specjali-
stycznych, począwszy od opraw 
klasycznych po kształty spor-
towe. Wiele opraw sportowych 
posiada specjalną wkładkę do 
zamontowania białych soczewek 
z mocą korekcyjną, a filtr prze-
ciwsłoneczny najczęściej polary-
zacyjny mocowany jest na zawia-
sach umożliwiających unoszenie 
go podczas wejścia do ciemnych 
miejsc. Są także modele posiada-
jące wymienne (do samodzielnej 
szybkiej wymiany) nakładki w 
różnych kolorach i stopniach 
zabarwienia. Oprawy przeciw-
słoneczne i sportowe stanowią 

duże wyzwanie dla producentów 
soczewek korekcyjnych z mocą. 
W oprawach takich występu-
je najczęściej duża krzywizna 
(zaokrąglony kształt okularów). 
Zakrzywienie oprawy sprawia, 
że oś optyczna soczewki okula-
rowej nie pokrywa się z osią wi-
dzenia, powodując pojawienie się 
aberracji i zniekształceń obrazu 
w postaci astygmatyzmu wiązki 
skośnej, a pochylenie soczewki 
powoduje powstanie efektu pry-

zmatycznego. Te wszystkie ele-
menty muszą być skorygowane, 
dlatego też soczewki okularowe 
przeznaczone do opraw zakrzy-
wionych muszą być projekto-
wane inaczej i mieć inny kształt 
niż te do opraw tradycyjnych. 
Zmiana krzywizny soczewki ści-
śle dopasowana jest do parame-
trów oprawy i podanych mocy. 
Dotychczasowe doświadczenia 
w tym zakresie i zadowolenie 
pacjentów świadczy o doskonałej 

jakości takich rozwiązań. Każdy 
sport, nawet ten amatorski wy-
maga odpowiedniego dopasowa-
nia okularów pod kątem oprawy 
i zastosowanych soczewek. Świa-
tło niebieskie jest częścią światła 
widzialnego, która jest najbar-
dziej rozproszona w ośrodku 
wewnątrzgałkowym, powodując 
niekorzystne olśnienie. Z po-
wodu wzdłużnej aberracji chro-
matycznej oka, niebieskie świa-
tło skupia się przed siatkówką, 
powodując zamglenie obrazu. 
Właściwie dobrana soczewka 
okularowa odcina tę szkodliwą 
wiązkę światła niebieskiego po-
prawiając jednocześnie kontrast 
i ostrość widzenia, redukuje 
odczucie olśnienia, zapobiega 
efektowi kumulacji niebieskiego 
światła w oku. Z uwagi na zdol-
ność przepuszczania światła roz-
różnia się 5 kategorii soczewek 
okularowych przeciwsłonecz-
nych, a ich wybór nie powinien 
być przypadkowy. Dostosowanie  
kategorii i typu filtra to właściwa 
ochrona naszych oczu i zadowo-
lenie naszych klientów. 

 Szczegółowe informacje w 
naszych salonach:           OPTYK
-FOTOGRAF  Nowakowscy  
w Legnicy przy ul. Gwiezdnej 
27 tel.76 854 77 28, 601 74 83 
71, oraz filie zakładów przy ul. 
Oświęcimskiej 8 i Fabrycznej 
3 (CH real-, ),  w Lubinie przy 
ul. Wrocławskiej 7. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciw-
słoneczne najwyższej jakości. 
Posiadamy umowę na refun-
dację recept okularowych NA-
RODOWEGO FUNDUSZU 
ZDROWIA, a także wykonu-
jemy bezpłatne badania wzro-
ku-dobór okularów i soczewek 
kontaktowych.  ZAPRASZA-
MY.

Jerzy Nowakowski
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Kat w domu
Bił matkę pięścią w głowę i twarz, szarpał, popy-
chał, ubliżał. Sześć miesięcy, jakie za fizyczne i 
psychiczne znęcanie się nad nią spędził za krat-
kami, niczego go nie nauczyło. Jesienią wrócił 
do domu i koszmar zaczął się od nowa. Tym ra-
zem prokuratura chce surowszej kary.

40-letni recydywista Rafała 
W. wrócił z więzienia 9 paź-
dziernika 2013 r. Od grudnia 
znowu znęcał się nad matką. 
Pod wpływem alkoholu bez po-
wodu wszczynał awantury, pod-
czas których używał wobec niej 
siły fizycznej i wulgarnych słów. 
W mieszkaniu kilkakrotnie in-
terweniowała policja, wzywana 
przez pokrzywdzoną. Taka sytu-
acja trwała do lutego br., kiedy to 
Rafał W. na wniosek prokuratora 
trafił do aresztu.

Już wcześniej sąd nakazał mu 
na pięć lat opuścić zajmowane z 
matką mieszkanie. Czterdziesto-
latek nie zastosował się do tego 
wyroku. Po odsiedzeniu kary 
więzienia za zgodą matki wrócił 
do niej i początkowo wszystko 
było jak trzeba.

Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy postawiła mu zarzut 
znęcania w warunkach powrotu 
do przestępstwa oraz nie stoso-
wania się do obowiązku opusz-
czenia na 5 lat mieszkania po-

krzywdzonej.
- Oskarżony przyznał się 

do popełnienia zarzucanych mu 
czynów. Wyjaśnił, iż z relacji 
matki wie, że zdarzało się, iż po 
pijanemu uderzył ją, znieważał 
i szarpał. Sam nie pamięta tych 
sytuacji z uwagi na spożyty alko-
hol - mówi Liliana Łukasiewicz, 
rzeczniczka prasowa Prokura-
tury Okręgowej w Legnicy. -Z 
Rafałem W. uzgodniono karę za 
oba czyny w wymiarze 1 roku 
pozbawienia wolności. Jest to 
kara bezwzględna bez warunko-
wego zawieszenia jej wykonania. 
Uzgodniono też orzeczenie obo-
wiązku opuszczenia mieszkania 
zajmowanego wspólnie z po-
krzywdzoną na okres 3 lat.

Występki zarzucone Ra-
fałowi W. z uwagi na recydywę 
zagrożone są karą od 3 miesięcy 
do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia 
wolności.

Sprawę rozpozna Sąd Rejo-
nowy w Legnicy.

Piotr Kanikowski

Samochody na niby
W ręce policji wpadło trzech obywateli Rumunii, którzy  przez internet wyłudzali w Polsce pieniądze 
za sprowadzenie samochodu. Szajkę oszustów rozpracowali wspólnie funkcjonariusze z Legnicy i 
Nowego Sącza.

Legniccy policjanci zaj-
mujący się zwalczaniem prze-
stępczości gospodarczej poszli 
tropem  zgłoszenia od miesz-
kanki Legnicy, która padła 
ofiarą oszustów. Kobieta opo-
wiedziała im, jak znalazła w 
internecie atrakcyjne ogłosze-
nie o sprzedaży Mazdy, nawią-
zała kontakt posiadaczem auta 
i zgodnie z jego wskazówkami 
przelała 19 tys. zł jako zaliczkę 
za samochód. Po dokonaniu 
wpłaty, kontakt ze sprzeda-
jącym się urwał. Legniczan-
ce zdążyła w porę przekonać 
bank, by zablokował wypłatę 
pieniędzy z konta odbiorcy.

W tym momencie do 
pracy przystąpili legniccy po-
licjanci. Ustalili właścicieli 
konta i miejsce ich pobytu. 
Okazało się, że sprawcy 
oszustwa przebywają 

w jednym z hoteli w Nowym 
Sączu. ta informacja została 
natychmiast przeka-
zana policjantom z 
nowosądeckiej ko-
mendy, którzy do-
konali zatrzymania. 
Trzech Rumunów 
w wieku 25, 28 i 
29 lat zostało prze-
wiezionych na ko-
mendę. Policjanci z 
Legnicy wystąpili do 
prokuratury z wnio-
skiem o ich tymcza-
sowe aresztowanie.  Za 
oszustwo grozi do 8 lat 
pozbawienia 
wolności.

- Policjanci z legnickiej 
komendy miej-

skiej za-
bezpie-

c z y l i 
mate-
r i a ł y, 
zawie-
rające 
s z e -
r e g 
i n -

n y c h 
k o n t 

ban-

kowych, na które mogły być 
również przelewane środki, 
jako zaliczki na zakup samo-
chodów - mówi Sławomir 
Masojć. - Najprawdopo-
dobniej konta te zakładane 
były przez inne osoby mające 
związek z działalnością grupy 
przestępczej i dotyczą więk-
szości banków obecnych na 
naszym rynku.

Trwa wyjaśnianie wszyst-
kich okoliczności tej sprawy. 
Ustalana jest m.in. lista innych 
osób, które wpłaciły obcokra-
jowcom zaliczki i nie otrzy-

mali zamówionych sa-
mochodów.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Pokazali: rodzina jest OK
Około 4 tysiące wiernych przeszło w Niedzielę Palmową ulicami Legnicy w VI Marszu Dla Życia i Rodziny.  Część przyjechała z odległych zakątków die-
cezji, by zaświadczyć, że życie - od poczęcia do naturalnej śmierci – jest darem Boga, a rodzinom należy się wsparcie.

Młodzież przyjechała do 
Legnicy z transparentami: 
„Hej, hej, hej, rodzina jest 
OK.!.”, „Dziękujemy rodzi-
com”, „Dostałeś życie, po-
zwól żyć”. Idąc przez miasto 
niesiono też wielkie zdję-
cia, pokazujące jak wygląda 
dziecko kilkanaście tygodni 
od poczęcia. Wśród wiernych 
pojawili się biskup Stefan 
Cichy – ordynariusz diecezji 
legnickiej – oraz biskup po-
mocniczy Marek Mendyk. Z 
radosnym, rozśpiewanym i 
rozmodlonym tłumem prze-
szli od katedry do kościoła 
Matki Bożej Królowej Polski 
na legnickim osiedlu Koper-
nik, gdzie odprawiono mszę 
świętą. 

- W dzisiejszą niedzielę, 
wpatrujemy się w krzyż  i 
towarzyszą nam słowa, wy-
znaczone do rozważania w 

pierwszym roku przygoto-
wań do Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie: Bło-
gosławieni ubodzy  w duchu 
– mówił w homilii ks. Biskup 
Marek Mendyk. Nawiązał 
do słów papieża Franciszka, 
który podpowiada ubóstwo 
oznacza wolność od przywią-
zania do rzeczy. 

- Trzeba dobrze i mądrze 
w życiu wybierać – mówił 
biskup Mendyk. - Pozwól-
my się prowadzić Jezusowi. 
Uczmy się pokory. Ewan-
geliczne ubóstwo, jest wa-
runkiem, aby się rozwijało i 
rozprzestrzeniało Królestwo 
Boże. Bądźmy radośni, a ona 
niech płynie ze świadomości 
tego, że jesteśmy wolni, wol-
ni od grzechu. A tą radość, 
ponieście razem z krzyżem 
Światowych Dni Młodzieży 
jako znak miłości Boga do 
człowieka. Bądźcie świadka-
mi ukrzyżowanej Miłości!      

Podczas mszy świętej 
zakomunikowano powo-

łanie czterech rejonowych 
ośrodków przygotowań do 
Światowych Dni Młodzie-
ży, które odbędą się w 2016 
roku w Krakowie. Dekretem 
biskupim powstały też cztery 

diakonie: Liturgiczna, Mu-
zyczna, Logistyczna i Me-
dialna. Biskup Stefan Cichy 
przekazał przedstawicielom 
ośrodków regionalnych mi-
niatury krzyża Światowych 

Dni Młodzieży i Ikony Mat-
ki Bożej Patronki tych Dni.

Ostatnim akcentem Nie-
dzieli Palmowej był kon-
cert pt „Wierzymy Miłości” 
w wykonaniu młodzieżo-

wej 40-osobowej orkiestry 
i 100-osobowego chóru 
pod dyrekcja kompozytora 
Huberta Kowalskiego oraz 
Pawła Bębenka. Brali w nim 
udział także uczniowie Ze-
społu Szkół Muzycznych w 
Legnicy oraz soliści: Anna 
Wolfinger i Katarzyna Bo-
gusz. 

Marsz stanowi finał sze-
regu akcji, które u progu 
Wielkiego Postu zainicjowa-
ło Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży. Przez 40 dni 
trwała krucjata modlitewna 
w intencji dzieci nienarodzo-
nych. Podczas modlitewnych 
flashmobów pod pomnikiem 
Jana Pawła II modlono się o 
pokój na świecie. Wszystkie 
parafie prowadziły zbiórkę 
elektrośmieci. Środki z od-
zysku surowców wtórnych 
zasilą konto projektów Pa-
pieskiego Stowarzyszenia 
Pomoc Kościołowi w Potrze-
bie.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Kolejna kanapka dołącza do Stars 
of America w McDonald’s®!
W menu sieci nadal królują Stars of America. 9 kwietnia do kanapki New York Beef Classic oraz Fry-
tek Amerykańskich dołącza nowa gwiazda – Classic Beef & Pepperoni. W ofercie nadal znajduje się 
Chicken Caesar McWrap oraz trzy lodowo-malinowe specjały.

Mięso w kanapkach 
New York Beef Classic i 
Classic Beef & Pepperoni 
to 100% soczystej woło-
winy, która w połączeniu 
z dodatkami przywodzi na 
myśl prawdziwe amery-
kańskie burgery. Pierwsza 
z nich, NYBC, to klasy-
ka smaku. Oprócz mięsa 
kompozycję tworzą ser 
cheddar, dwa plastry po-
midora, krojona sałata, 
ogórki pikle i zaostrzają-
ca smak czerwona cebula. 
Całości dopełniają sos ka-
napkowy oraz musztarda. 
Classic Beef & Pepperoni 
przypadnie do gustu zde-
klarowanym mięsożercom. 
Poza wołowiną znajduje 
się w niej wyborna kiełbasa 
pepperoni, sałata batawia, 

ostre papryczki, prażona 
cebula oraz sos kanapko-
wy. Kukurydziana bułka 
podkreśla smak kompozy-
cji. Do obydwu kanapek 
doskonale pasują Frytki 
Amerykańskie z aksamit-
nym sosem śmietanowym.

Chicken Caesar 
McWrap to pszenny pla-
cek otulający pierś kurcza-
ka z wykwintnym sosem 
cesarskim, rukolą, krojoną 
sałatą, dwoma plastrami 
pomidora i chrupiącymi 
grzankami. 

Fani McFlurry Lion 
lub KitKat mogą teraz za-
mówić swój ulubiony deser 
z polewą malinową. Wśród 
lodowych specjałów zna-

lazły się również Shake o 
smaku waniliowo-mali-
nowym zawierający puree 
malinowe oraz duże lody z 
polewą malinową.

Zapraszamy na fanpage 
McDonald ’s Polska https://
www.facebook.com/McDo-
naldsPolska i www.mcdo-
nalds.pl

Mamy dla naszych czytelników 30 zaproszeń do restauracji McDonald’s® na przepyszne zestawy z kanapką jeżeli 
chcesz je 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

Okradli współbie-
siadnika
Dwie osoby – 25 letnią ko-
bietę i 35 letniego mężczy-
znę zatrzymała legnicka 
policja, po tym, jak okradli 
mieszkańca sąsiedniego po-
wiatu w trakcie libacji al-
koholowej. Gdy biesiadnicy 
się rozstali, przyjezdny zo-
rientował się, że w kieszeni 
brakuje mu portfela z doku-
mentami, kartą bankoma-
tową i sumą 1700 zł w go-
tówce. Podał policji rysopisy 
osób, z którymi pił alkohol. 
Funkcjonariusze zatrzyma-
li sprawców kradzieży kil-
ka ulic dalej, w salonie gier. 
35-latek przyznał się do kra-
dzieży. Całą sumę zdążył już 
wydać.

Przejażdżka
Osiemnastolatek spod Le-
gnicy zabrał ojcu bez jego 
zgody kluczyki do BMW i 
odjechał, nie mając upraw-
nień do kierowania pojaz-
dami. Ojciec zadzwonił na 
policję. Młodzieniec został 
zatrzymany i ukarany man-
datem, a auto zwrócone wła-
ścicielowi.   -Mimo, iż nie 
był to pierwszy przypadek 

samowolnego zabrania auta 
bez wiedzy ojca, ten nie zło-
żył wniosku o ściganie syna. 
Policjanci ukarali kierujące-
go mandatem w wysokości 
1000 zł - mówi podinspek-
tor Sławomir Masojć, oficer 
prasowy Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy.

L.U.C-a nie będzie
Ze względu na problemy 
zdrowotne, sobotni koncert 
L.U.C w legnickiej Spiżar-
ni został odwołany. Zwrotu 
biletów na koncert można 
dokonać w miejscu zakupu.
vTrwają rozmowy dotyczące 
ewentualnego przeniesienia 
koncertu na inny termin. 
Management artysty wyja-
śnia, że ostatnia trasa była 
dla L.U.C zbyt obciążająca. 
Pomimo sugestii bliskich nie 
chciał jednak odwołać kon-
certów. Musiał też dokoń-
czyć zdjęcia do dokumen-
tu K. Kolendy-Zalewskiej, 
który telewizja pokaże pod 
koniec kwietnia. Na skutek 
przeforsowania organizmu, 
dopadła go infekcja. Leży z 
gorączką. 
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Ruszyły próby „Człowieka na moście”
W legnickim teatrze trwają próby historyczno-muzycznego spektaklu Roberta Urbańskiego w reżyserii Jacka Głomba, którego plenerowa premiera otwo-
rzy w maju 45. Ogólnopolski Festiwal Chórów "Legnica Cantat". 

Okazja dla premiery, któ-
rą na dziedzińcu legnickiego 
Zamku Piastowskiego zaplano-
wano na 23 maja, nie jest przy-
padkowa. Spektakl inspirowany 
jest bowiem postacią dyrygenta 
i założyciela legnickiego chóru 
Madrygał, twórcy Ogólnopol-
skiego Festiwalu Chórów oraz 
patrona Legnickiego Centrum 
Kultury Henryka Karlińskiego.

Jak zapewnia autor sce-
nariusza Robert Urbański nie 
będzie to jednak opowieść bio-
graficzna, ani inscenizowany 
portret człowieka, który dzie-
ciństwo i młodość spędził we 
Francji, walczył w armii polskiej 
na Zachodzie, a do Polski wró-
cił dopiero w 1947 roku., by 
dwa lata później na stałe osiąść 
w Legnicy. Zmarły w 1974 
roku Henryk Karliński był mi-
łośnikiem muzyki francuskiego 
średniowiecza i renesansu, po-
pularyzatorem muzycznego do-
robku i dziejów Dolnego Śląska, 
ale przede wszystkim barwną 
i nieco tajemniczą postacią w 
peerelowskiej rzeczywistości 
miasta.

W spektaklu "Człowiek 
na moście" prawda historyczna 
mieszać się będzie z autorską 

fantazją, która umożliwi m.in. 
podróże w czasie. Akcja toczyć 
się będzie zarówno w jednym z 
zamków średniowiecznej Fran-
cji, jak i na Zamku Piastowskim 
w powojennej Legnicy, aż po 
lata 70-te ubiegłego stulecia. 
Zamkowy dziedziniec, bramy i 
strzeliste wieże staną się zatem 
naturalną scenografią spektaklu.

- W spektaklu pojawią się 
konie, furmanka, samochody i 
rowery - zdradza niektóre z in-
scenizacyjnych pomysłów reży-
ser przedstawienia Jacek Głomb 
(na zdjęciu). - Dla nas będzie 
to powrót do fascynującego ar-
chitektonicznie i akustycznie 
efektownego miejsca, jakim jest 
dziedziniec legnickiego Zamku 
Piastowskiego, w którym grali-
śmy już "Trzech muszkieterów" 
(1995), "Don Kichota nocą" 
(1998) i "Zamach na Cesarza" 
(2004).

O muzyczną stronę przed-
stawienia zadba Łukasz Ma-
tuszyk i zorganizowany przez 
tego muzyka i kompozytora 
zespół instrumentalistów po-
wołany do tego projektu. Ale nie 
tylko, bo muzykom towarzyszył 
będzie legnicki Chór Kameral-
ny AXION. Zamiarem insce-

nizatorów jest, by premierowa 
i okazjonalna odsłona przed-
stawienia była jeszcze bardziej 
spektakularna i - jeśli okaże się 
to możliwe - towarzyszyły jej 
chóry, które zjadą na "Legnica 
Cantat".

Próby z udziałem całego 
zespołu aktorskiego legnickiej 
sceny już się rozpoczęły. Od 
7 maja artyści przeniosą się w 

plener zamkowego dziedzińca, 
a w ostatniej fazie przedpremie-
rowych prób dołączą do nich 
muzycy i chórzyści. Po premie-
rze plenerowy spektakl na stałe, 
w okresie od wiosny do jesieni, 
wejdzie do repertuaru legnickie-
go teatru.

Już w najbliższych dniach 
w internetowej witrynie le-
gnickiego teatru (www.teatr.

legnica.pl) pojawi się wideoblog 
zawierający filmowe, dokumen-
talne wspomnienia i opowieści 
o Henryku Karlińskim, jak też 
zdjęcia dokumentujące różne 
fazy tworzenia historyczno-mu-
zycznego spektaklu.

Robert Urbański "Człowiek 
na moście", reżyseria - Jacek 
Głomb, scenografia - Małgo-
rzata Bulanda, muzyka - Łukasz 

Matuszyk. Produkcja Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy 
realizowana we współpracy z 
Legnickim Centrum Kultury. 
Premiera 23 maja 2014 r. na 
dziedzińcu Zamku Piastow-
skiego w Legnicy.

Źródło: Grzegorz Żurawiń-
ski, @kt Gazeta Teatralna
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Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych

życzenia radości, 
spokoju i wszelkiej pomyślności,

składa:

KGHM schodzi poniżej 1200 metrów
Po latach przygotowań KGHM uruchomi w czwartek wydobycie rudy miedzi z poziomu Głogowa Głębokiego Przemysłowego. Oddział G-22 jest pierw-
szym, który będzie pracował poniżej nieprzekraczalnej dotąd bariery 1200 metrów od powierzchni. Na z założenia skromną uroczystość nie zaproszono 
- wbrew domysłom związkowców - premiera Tuska. Być może na dół zjedzie jednak wiceminister skarbu.

Uroczystość ma być 
skromna, ale Rudna szykowała 
się do niej rzetelnie. Górnicy 
żartowali, że jeszcze trochę, 
a  KGHM weźmie się za ma-
lowanie trawy. Czujne oko 
związkowców zarejestrowało, 
że pracowników wysłano do 
przyozdabiania chodników 
oraz komór, dyrekcja pilno-
wała postępu prac dekorator-
skich, a farba, dzięki której 
pod ziemią miało się zrobić 
piękniej, lała się hektolitrami. 
Ponoć przygotowano nawet 
okolicznościowy neon. Józe-
fowi Czyczerskiemu, szefowi 
Sekcji Krajowej Górnictwa 
Rud Miedzi NSZZ Solidar-
ność te zabiegi przypominały 
kropka w kropkę przygotowa-
nia do słynnych gospodarskich 
wizyt z czasów Edwarda Gier-
ka. Stąd zrodziło się przypusz-

czenie, że kopalnię zamierza 
zaszczycić obecnością sam 
Donald Tusk.  

Jak mówi Dariusz Wybor-
ski, rzecznik prasowy KGHM, 
choć uruchomienie wydobycia 
w obszarze Głogów Głęboki 
Przemysłowy jest dla spółki 
bardzo ważne, trudno trakto-
wać je jako wydarzenia wagi 
krajowej, w odróżnieniu od 
planowanego na połowę roku 
startu kopalni Sierra Gorda. 
Dlatego spółka nie nie pomy-
ślała o zaproszeniu premiera 
Donalda Tuska. Zaproszenie 
poszło do wiceministra Zdzi-
sława Gawlika. Nie wiadomo, 
czy przyjedzie do Rudnej. Nie 
potwierdził dotąd swojej wi-
zyty.

Podczas zjazdu na od-
dział G-22 prezesom na pew-
no będą towarzyszyć ekipy 
ogólnopolskich telewizji. Na 
powierzchni odbędzie się se-
minarium, podczas którego 
eksperci wyjaśnią czym jest 

Głogów Głęboki Przemy-
słowy, jakie ma znaczenie dla 
KGHM i jakie bariery techno-
logiczne trzeba było pokonać, 
żeby mogło ruszyć wydobycie.

Głogów Głęboki Przemy-
słowy bywa nazywany nadzie-
ją lub przyszłością Zagłębia 
Miedziowego. To fragment 
złoża leżący   na północ od ist-
niejących obszarów górniczych 
Sieroszowice I oraz Rudna I i 
Rudna II. Zajmuje 56 km2. 
Według szacunków KGHM, 
zalega na nim   ok. 292 mln 
ton rudy o zawartości 2,40 
proc. miedzi. To jedna czwar-
ta krajowych zasobów spółki. 
Uruchomienie tego obszaru 
pomoże utrzymać produkcję w 
hutach na wysokim poziomie 
przez jeszcze   kilkanaście lat, 
pomimo przewidywanego wy-
czerpywania się złóż w starych 
kopalniach.

Główny problem, nad któ-
rym głowili się inżynierowie 
z KGHM, to temperatura. 

1200-1400 metrów pod zie-
mią - czyli tam, gdzie zalega 
miedź Głogowa Głębokiego 
Przemysłowego - powietrze 
ma ponad 40 stopni Celsju-
sza. Bez zapewnienia sprawnej 
wentylacji i klimatyzacji w ta-
kich warunkach nie dałoby się 
pracować. KGHM pokonał tę 
barierę, co symbolicznie za-
znaczy w czwartek.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Szyb SW-4 powstał specjalnie na potrzeby Głogowa Głębokiego Przemy-
słowego.
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Policja została powiado-
miona o strzelaninie przez 
świadków. Na podstawie ich 
zeznań ustalono przebieg zda-
rzenia. 

Strzały padły z samocho-
du, który w sobotę przed godz. 
20 na skrzyżowaniu ul. Leśnej 
z Jastrzębią  zajechał drogę 
innemu kierowcy. Strzelano 
co najmniej sześć razy, sądząc 
po liczbie łusek znalezionych 
przez policjantów.

- Łuski pochodzą z dwóch 
typów broni – informuje pro-
kurator Liliana Łukaszewicz, 

rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. 

Jeszcze tego samego wie-
czoru podejrzany o związek 
ze strzelaniną trafił do aresztu. 
Na pobliskim parkingu zabez-
pieczono też samochód, który 
mógł być użyty w strzelaninie. 
To charakterystyczne auto, na 
angielskich rejestracjach. 

Mężczyzna został zwol-
niony do domu. W jego samo-
chodzie nie znaleziono żad-
nych śladów strzelaniny.

Prokuratura prowadzi po-
stępwanie w tej sprawie. 

Sytuacja budzi skojarzenia 
z  latami 2006-2008, gdy w 
podobny sposób zwalczały się 
w Lubinie dwie grupy prze-
stępcze:  Sterydy i Chuliganka. 
Strzelając do siebie wzajemnie 
na ulicy, podpalając samocho-
dy i lokale gastronomiczne, 
gangsterzy walczyli o wpływy 
z handlu narkotykami i lewym 
alkoholem. Ściągali haracze z 
restauratorów za tzw. ochro-
nę. Do dziś w Legnicy trwają 
procesy uczestników tamtych 
wydarzeń.

Piotr Kanikowski

W sobotni wieczór doszło do strzelaniny na osiedlu Przylesie w Lubinie.  

Strzały na Przylesiu

Dokładna data zbrodni nie 
jest znana. Z ustaleń prokura-
tury wynika, że doszło do niej 
pomiędzy 22 a 25 marca 2014 r. 

- Mężczyźni pili razem de-
naturat – relacjonuje prokurator 
Liliana Łukasiewicz, rzecznicz-
ka prasowa Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy. -W pewnym 
momencie pokłócili się, a wów-
czas  zdenerwowany Maciej 
M. chwycił młotek i zadał po-
krzywdzonemu kilkanaście ude-
rzeń w głowę. Ciosy spowodo-
wały rozległy urazu czaszkowo 
– mózgowy z ubytkiem tkanki 
kostnej o średnicy około 5 cm, z 
widoczną w świetle rany tkanką 
mózgową. W ich następstwie 
pokrzywdzony zmarł.

26 marca sąsiadka zabitego 
znalazła zwłoki. Podczas oglę-
dzin policjanci ujawnili liczne 
ślady krwi na podłodze, me-
blach, ścianach, drzwiach oraz 
na suficie. Zabezpieczono też 

młotek z wyraźnymi śladami 
krwi.

- Niezwłocznie ustalono też 
z kim pił pokrzywdzony i kto 
jako ostatni miał z nim kontakt 
– kontynuuje Liliana Łukasie-
wicz. - To doprowadziło do Ma-
cieja M., który przyznał się do 
zabójstwa. W jego mieszkaniu 
ujawniono ślady krwi oraz reszt-
ki spalonej w piecu odzieży, w 
jaką był ubrany w czasie popeł-
nienia zbrodni. Maciej M. usły-
szał zarzut dokonania zabójstwa 
ze szczególnym okrucieństwem.

Maciej M.,  przesłuchany 
w charakterze podejrzanego, 
przyznał się do popełnienia 
przestępstwa i złożył obszerne 
wyjaśnienia. Grozi mu kara nie 
mniej niż 12 lat pozbawienia 
wolności, a być może nawet do-
żywocie.

Śledztwo jest w toku.

Piotr Kanikowski

Prokuratura Rejonowa w Lubinie prowadzi śledz-
two w sprawie zabójstwa 57-letniego mężczyzny 
przy Zaułku Fabrycznym w Chocianowie. Spraw-
cą okazał się 32-letni Maciej M. 

Brutalny mord  
w Chocianowie

Polska dumna z Polskiej Miedzi
Minister górnictwa Chile chwali lubiński koncern za wzorcowe prowadzenie inwestycji w Sierra Gorde.

Zdzisław Gawlik, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie 
Skarbu Państwa, wziął udział 
w 13. światowej konferencji 
CRU poświęconej perspek-
tywom rozwojowym sektora 
miedziowego na świecie. Wi-
zyta była również okazją do 
spotkania z Aurorą Williams 
- nowo mianowaną minister 
górnictwa w chilijskim rzą-
dzie. Wizyta w Santiago zbie-
gła się z zakończeniem etapu 
zdejmowania nadkładu w ko-
palni Sierra Gorda w Chile. 

– Sierra Gorda to najwięk-
sza jednostkowa inwestycja 
zagraniczna polskiej firmy. 
KGHM jest właśnie na eta-
pie zakończenia pierwszego 
etapu inwestycji. Chcemy, aby 
KGHM kontynuował swoją 
obecność i działalność w Chi-
le – powiedział wiceminister 
Zdzisław Gawlik podczas 
spotkania z Aurorą Williams.

Uczestniczący w spotkaniu 
Herbert Wirth, Prezes Zarzą-
du KGHM Polska Miedź SA 
zapowiedział, że techniczne 
oddanie projektu Sierra Gorda 
planowane jest na drugi kwar-
tał tego roku.

- Swoją działalność in-
westycyjną w Chile KGHM 
traktuje długoterminowo. 

Ostatecznie jest to jednak 
zależne od czynników wpły-
wających na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw górniczych na 
rynku chilijskim – powiedział 
.prezes Herbert Wirth.

Podczas rozmowy Aurora 
Williams, Minister Górnictwa 

Chile z uznaniem mówiła o 
prowadzonych przez KGHM 
inwestycjach w górnictwie na 

świecie w tym o kluczowej dla 
KGHM chilijskiej inwestycji 
w projekt Sierra Gorda.

– Projekt Sierra Gorda 
spełnia najwyższe standar-
dy i praca wykonana przez 
KGHM w tym obszarze jest 
nam dobrze znana. Mam na-

dzieję, że spotkamy się wspól-
nie na uroczystym otwarciu 
kopalni Sierra Gorda. Chcia-
łabym też zaprosić rząd pol-
ski do kolejnych inwestycji w 
Chile w ślad za KGHM.

Wiceminister Zdzisław 
Gawlik zachęcał Minister Au-
rorę Williams do rozszerzania 
współpracy pomiędzy polski-
mi i chilijskimi przedsiębior-
stwami o nowe obszary.

– Zapraszam przedsiębior-
stwa chilijskie do współpracy z 
polskimi przedsiębiorstwami 
i zaangażowania w rozwój 
kolejnych polsko-chilijskich 
przedsięwzięć.

W Chile zlokalizowa-
na jest największa inwestycja 
KGHM Sierra Gorda. Jej 
uruchomienie planowane jest 
na 2014 r. Planowana roczna 
produkcja wynosi ok. 220 tys. 
ton miedzi, 11 tys. ton molib-
denu oraz 2 tony srebra. Przez 
najbliższych 20 lat KGHM 
Polska Miedź szacuje nakłady 
na realizację projektu w Sierra 
Gorda na ok. 3 mld USD.

Źródło: Ministerstwo Skar-
bu Państwa/ opr. PEKA
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Zombie z Legnicy w Warszawie
W Warszawie rozpocznie się dziś (26.03) NieKongres Animatorów Kultu-
ry, zorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury.  Przedsięwzięciu pa-
tronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a z uczestnikami 
spotka się sam prezydent Bronisław Komorowski.

Do udziału w tym cieka-
wym spotkaniu "zakwalifiko-
wał" się także Grzegorz Szcze-
paniak, dyrektor Legnickiego 
Centrum Kultury. I słowo "za-
kwalifikował" wcale nie jest na 
wyrost, ponieważ chęć uczestni-
czenia w NieKongresie wyraziło 
około tysiąca animatorów kul-
tury z całego kraju! Organiza-
torzy wybrali jednak tylko 300, 
najciekawszych osób.

 Co więcej - każdy zgła-
szający się mógł zaproponować 
wykład, który chciałby podczas 
spotkania wygłosić. I z setek 
propozycji wybrano około dwu-
dziestu - w tym pomysł Grze-
gorza Szczepaniaka, który w 
związku z tym wygłosi prelekcję 
pod tytułem... "Zombie kultu-
ry".

 - Myślę, że organizatorów 
ujął jednak nie tylko tytuł, ale 
przede wszystkim waga spraw, 
które zamierzam poruszyć pod-
czas wykładu - mówi Grzegorz 
Szczepaniak.

 I wyjaśnia: - Zombie to 
w kulturze masowej i dużym 
uproszczeniu postacie z bajek 

dla dorosłych, które są, choć 
w zasadzie ich nie ma. Takimi 
zombie w przestrzeni kultury 
w Polsce są w pewnym sensie 
nasze instytucje kultury: domy 
kultury, teatry, muzea itd. Wie-
my dobrze, że istnieją, bo spę-
dzamy w nich czas czy choćby 
obok nich przechodzimy. Dla 
Unii Europejskiej od 1 stycz-
nia tego roku ich jednak... nie 
ma. To bardzo zawiły problem 
prawny, ale wynika z niego m.in. 
fakt, że nie możemy dziś sięgać 
po środki unijne. Instytucje UE 
nas po prostu "nie widzą", bo 
nie mamy "normalnej" osobo-
wości prawnej, czyli wpisu do 
KRS. To oczywisty absurd, ale 
rodzący bardzo wiele proble-
mów. Stąd też tytuł prelekcji. 
UE "przymykała oko" na pol-
skie rozwiązania dotyczące oso-
bowości prawnej jednostek kul-
tury do końca ubiegłego roku. 
Był czas na zmiany, ale go nie 
wykorzystano. Teraz UE wska-
zuje na to organizacyjne niedo-
ciągnięcie w polskim prawie i 
nie uznaje osobowości prawnej 
instytucji kultury w naszym 

kraju. Absurdów jest zresztą o 
wiele więcej. Choćby ustawa 
o imprezach masowych, która 
powstała z myślą o zachowaniu 
bezpieczeństwa na stadionach, a 
musimy przestrzegać jej także 
podczas organizacji koncertów. 
I znowu mamy absurd, bo na 
przykład koncert uczniów Ze-
społu Szkół Muzycznych, który 
byłby organizowany w Rynku, 
trzeba by zgodnie z prawem 
zabezpieczać tak, jak mecz piłki 
nożnej z agresywnymi kibolami 
na trybunach.. M.in. te tematy 
poruszę w czasie NieKongresu 
- mówi Grzegorz Szczepaniak.  

 NieKongres potrwa od 26 
do 28 kwietnia. Skąd tak prze-
wrotna nazwa spotkania? 

 "Animatorzy kultury w 
Polsce nie są środowiskiem 
spójnym ani jednorodnym. Re-
prezentują różne podejście do 
działań animacyjnych, od nasta-
wienia ściśle instytucjonalnego 
po pewnego rodzaju animacyjną 
anarchię - napisali organizato-
rzy na stronie platformakultury.
pl

EGO/ LCK.ART.PL

Srebro bije rekordy
Nadzwyczajnie zapowiada się tegoroczna 35. edycja Legnickiego Festiwa-
lu Srebro (22-8.kwietnia). Na najważniejszą jego część - Międzynarodowy 
Konkurs Sztuki Złotniczej - wpłynęło aż 706 prac wykonanych przez 308 
artystów z 42 krajów. Rekordowa będzie również liczba wystaw LFS.   

Temat tegorocznego kon-
kurs brzmi zwodniczo: "Klasy-
ka". Mogłoby się to wydawać, 
że będzie skłaniał artystów do 
podążania utartymi szlakami,  
w bezpieczne, powszechnie 
akceptowalne, przewidywalne 
i -w rezultacie - nudne rejony 
sztuki.  Okazuje się, że nieko-
niecznie.

- Przez wiele lat Legnica 
wyrobiła sobie opinię centrum 
awangardy. Pomyśleliśmy 
więc, że nie ma nic bardziej 
awangardowego niż powrót 
do korzeni - objaśnia ten pa-
radoks Sławomir Fijałkowski, 
dziekan Wydziału Architek-
tury i Wzornictwa w ASP w 
Gdańsku, który był general-
nym konsultantem Konkursu i 
autorem tegorocznej idei.

- Klasyka dla każdego 
oznacza coś innego. Co in-
nego stanowi klasykę dla nas, 
europejczyków, a co innego na 
przykład dla pani Kai-Yin Lo 
z Hongkongu, która pracowała 
z nami w jury - dodaje Maria 
Magdalenia Kwiatkiewicz, 
właścicielka Galerii YES i fir-
my YES Biżutera.

Poza trzema wymienio-
nymi osobami, w wyłanianiu 
najlepszych prac tegorocznego 
Międzynarodowego Konkursu 
Sztuki Złotniczej brali udział 
artyści Peter Bauhuis z Nie-
miec (przewodniczący jury) 
oraz Graziano Vistin z Włoch. 
Są zgodni, że impreza trzyma 
wysoki europejski poziom.

- Ale chyba  wśród zgło-
szonych prac niczego specjal-
nego nie dostrzegliśmy - do-
daje  Sławomir Fijałkowski.

Najbardziej pozytywna in-
formacja jest taka, że do obok 
uznanych twórców do konkur-
su zgłasza się sporo młodych 
ludzi, z nową energią i świe-
żym spojrzeniem na sztukę. 
Graziano Vistino  najbardziej 
podobały się nie konceptualne 
fajerwerki, ale prace dowodzą-
ce wysokiego poziomu arty-

stycznego.  Niektórzy złotnicy, 
biorący udział w konkursie, 
próbują niekiedy szokować lub 
wypowiadać się na bieżące te-
maty. W tym roku wśród zgło-
szonych dzieł dostrzegliśmy 
na przykład kilka odniesień 
do wydarzeń na Ukrainie: np. 
naszyjnik "Wojna i pokój" zło-
żony z konturów państw daw-
nego ZSRR lub inny, ze srebra 
i skręconych mocno stron ga-
zety "Głos Ukrainy".

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Jury bez sporów wyłoniło zwycięzców Międzynarodowy Konkurs Sztu-
ki Złotniczej. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone 17 maja, podczas 
kulminacji Festiwalu Srebro. 
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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 18.04.2014
do 24.04.2014

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 poje-
dyńcze wejściówki ufundowane przez Kino 
HELIOS na film pt. „Kochanie chyba Cię zabi-
łem” 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 telefonicznie lub mailem.

KINO KONESERA
TAJEMNICA FILOMENY - 
Dramat / Czas trwania: 98 min., Od 
lat: 15, 
Produkcja: Wlk. Brytania/USA/Fran-
cja
GODZ. – 18:00*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 23.04.2014
-----------------------------------------------------
NADRÓB FILMOWE ZALEGŁOŚCI 
Z SIECIĄ KIN HELIOS!
Drogi Widzu! Jeżeli w ostatnim czasie 
chciałeś zobaczyć któryś z filmów w ki-
nie, ale zwyczajnie zabrakło Ci czasu i 
ani się obejrzałeś, a już go nie było na 
dużym ekranie - to wydarzenie jest wła-
śnie dla Ciebie!
Przygotowaliśmy nie lada gratkę dla za-
bieganych i spóźnialskich kinomanów!
Już od 11 do 27 kwietnia we wszystkich 
kinach sieci Helios grane będą kinowe 
hity, które nie są już dostępne w regular-
nym repertuarze!
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 
trwania: 91 min., Od lat: b.o.,                      
 Produkcja: USA 
GODZ. – 13:00
3D PAN PEABODY I SHERMAN – Ko-
media, Animacja, Przygodowy, Czas 
trwania: 92 min., Od lat: b.o., Produkcja: 
USA

GODZ. – 13:00
PAN PEABODY I SHERMAN - Komedia, 
Animacja, Przygodowy, Czas trwania: 
92 min., Od lat: b.o., Produkcja: USA
GODZ. – 10:45*, 17:15
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
20.04.2014
WITAJ W KLUBIE – Dramat, Biograficz-
ny, Czas trwania: 117 min., Od lat: 15, 
Produkcja: USA 
GODZ. – 21:15
WILK Z WALL STREET – Dramat, Bio-
graficzny, Kryminał,  Czas trwania: 180 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA
GODZ. – 20:45
JACK  STRONG – Dramat, Biograficzny, 
Czas trwania: 127 min., Od lat: 12, Pro-
dukcja: Polska
GODZ. – 12:15
3D HOBBIT: PUSTKOWIE SMAUGA – 
NAPISY – fantasy, przygodowy, Czas 
trwania: 161., Od lat: 7, Produkcja: USA, 
Nowa Zelandia
GODZ. – 18:00*
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
23.04.2014
WKRĘCENI – komedia, Czas trwania: 
107., Od lat: 15, Produkcja: Polska
GODZ. – 19:30
POD MOCNYM ANIOŁEM – deamat, 
Czas trwania: 95., Od lat: 15, Produkcja: 
Polska
GODZ. – 21:45
POKAZ PREMIEROWY:
NIEBO ISTNIEJE… NAPRAWDĘ

Dramat, Czas trwania: 103 min., Od lat: 
12, Produkcja: USA
Film „Niebo istnieje... naprawdę” zreali-
zowany został na podstawie światowego 
bestselleru. To prawdziwa historia Colto-
na Burpo (Connor Corum) - chłopca, 
który podczas operacji znalazł się na 
granicy życia i śmierci. Rodzice (Kelly 
Reilly i Greg Kinnear) nie spodziewali 
się, że w ciągu następnych kilku mie-
sięcy usłyszą piękną i wyjątkową opo-
wieść o podróży chłopca do nieba i z 
powrotem. Czteroletni Colton oznajmił 
rodzicom, że opuścił swoje ciało pod-
czas zabiegu, opisując, co jego rodzice 
robili, gdy on leżał na stole operacyjnym. 
Mówił o wizycie w niebie i przekazywał 
historie ludzi, z którymi spotkał się w 
zaświatach, a których nigdy wcześniej 
nie widział. Wspominał nawet o zdarze-
niach mających miejsce jeszcze przed 
jego narodzinami.
Zaskoczył opisami i mało znanymi 
szczegółami o niebie, dokładnie pa-
sującymi do tego, co podaje Biblia, a 
o których, jako dziecko nie mógł wie-
dzieć. Colton opowiadał z rozbrajającą 
dziecięcą niewinnością o spotkaniach z 
członkami rodziny, którzy już odeszli z 
tego świata. 
GODZ. – 10:00*, 11:45*,12:00**, 14:00, 
16:15, 18:30 
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
20.04.2014
**SEANS ODBĘDZIE SIĘ 20.04.2014
POZOSTAŁE TYTUŁY
SYN BOŻY - DUBBING
Dramat / Religijny / Czas trwania: 139 
min., Od lat: 8, Produkcja: USA 
GODZ. – 11:15*, 19:00
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 20.04.2014
KOCHANIE, CHYBA CIĘ ZABIŁEM
Komedia / Sensacja, Od lat: 15, Produk-
cja: Polska
GODZ. – 17:00, 20:15, 22:30
DROGA DO ZAPOMNIENIA
Dramat / Biograficzny, Czas trwania: 116 

min., Od lat: 15, Produkcja: USA
GODZ. – 21:45
NIEZGODNA – NAPISY
Science-Fiction, Akcja, Przygodowy, 
Czas trwania: 140 min., Od lat: 12, Pro-
dukcja: USA
GODZ. – 14:15
SARILA – DUBBING 
Animacja / Przygodowy, Czas trwania: 
80 min, 
Od lat: b.o., Produkcja: Kanada
GODZ. – 15:00
NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA NA-
PISY
Dramat / Fantasy / Przygodowy, Czas 
trwania: 134 min., Od lat: 12, Produkcja: 
USA 
GODZ.- 17:30
NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA DUB-
BING
Dramat / Fantasy / Przygodowy, Czas 
trwania: 134 min., Od lat: 12, Produkcja: 
USA 
GODZ.- 10:00*
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
20:04.2014
KAPITAN AMERYKA: ZIMOWY ŻOŁ-
NIERZ 3D - NAPISY
Science-Fiction /Akcja/ Przygodowy, 
Czas trwania: 128 min., Od lat: 12, Pro-
dukcja: USA
GODZ. – 15:15
KAMIENIE NA SZANIEC
Dramat / Historyczny, Czas trwania: 115 
min., Od lat: 13, Produkcja: Polska 
GODZ. – 15:00
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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:

PRACA:

KOLPORTAŻ ulotek, materiałów 

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

reklamowych – SOLIDNIE 

OGŁOSZENIA
DROBNE

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

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

Wydawca: Media24
Adres redakcji: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4,
tel. 76 850 79 21, redakcja@24legnica.pl
Redaktor naczelny: p.o. Piotr Kanikowski, p.kanikowski@24legnica.pl
Zespół redakcyjny Piotr Kanikowski, Piotr Leszczyszyn i współpracownicy
Druk: POLSKAPRESSE, Wrocław; Skład i łamanie: Łukasz Kubaszewski
Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, 
tel. 76 850 79 21, reklama@24legnica.pl

Iwona Cząstka, 609-199-520, i.czastka@24legnica.pl
Dorota Słupska, 532-289-634, d.slupska@24legnica.pl
Piotr Leszczyszyn, 606-715-214, p.leszczyszyn@24legnica.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ
tel. 76 850 79 21, GG: 4092558, 
redakcja@24legnica.pl

masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz
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