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Zakazane zabawy w domu dziecka
Legniczanin, który wraz z żoną prowadził rodzinny dom dziecka, został oskarżony o molestowanie dwóch trzynastolatek powierzonych pod jego pieczę. Przez 
prawie półtora roku wykorzystywał seksualnie zadurzoną w nim dziewczynkę. Kilkakrotnie próbował też namówić do intymnych kontaktów jej koleżankę.

Obie dziewczynki trafiły 
do rodzinnego domu dziecka w 
połowie 2011 roku. Jedna bar-
dzo zżyła się z prowadzącym je 
małżeństwem. Sympatia szybko 
przerodziła się w zauroczenie 
dojrzałym opiekunem. Zako-
chana dziewczynka przytulała 
się i nie kryła uczuć, jakie żywi-
ła do starszego od niej o 21 lat 
mężczyzny, a on - jak twierdzi 
prokuratura - wykorzystał sy-
tuację.

- Wielokrotnie doprowadził 
ją do poddania się innym czyn-
nościom seksualnym i wyko-
nania takich czynności - mówi 
prokurator Liliana Łukasiewicz, 
rzeczniczka Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy.

Miłość sprawiła, że dziew-
czynka nie czuła się pokrzyw-
dzona. W pełni akceptowała to 
co razem robili. Niejednokrot-
nie sama inicjowała intymne 
kontakty. Ale słuchała go, gdy 
mówił, żeby trzymała wszystko 
w tajemnicy. Bała się, że jej uko-
chany mógłby trafić do więzie-
nia, gdyby wydało się, co razem 
robili. Nie chciała doprowadzić 
do rozpadu jego małżeństwa i 

zlikwidowania ich rodzinne-
go domu dziecka. Wierzyła 
mężczyźnie, gdy opowiadał, że 
trzeba zaczekać, aż ona skończy 
16 lat; wówczas przysposobi ją 
i będą mogli spotykać się bez 
przeszkód.

Jemu jedna trzynastolat-
ka nie wystarczała. Kilka razy 
próbował namówić do intym-
nych kontaktów inną małolet-
nią podopieczną. Dziewczynka 
okazała się odporniejsza od 
koleżanki na uroki dorosłego 
faceta. Jej zdecydowany sprze-
ciw sprawił, że mężczyzna dał w 
końcu za wygraną.

Sprawa wyszła na jaw do-
piero po przeniesieniu dziew-
czynek w inne miejsce. Zako-
chana ciężko przeżyła rozstanie. 
W końcu zdała sobie sprawę, 
że opiekun oszukał ją i wyko-
rzystał. Miejsce miłości zajął 
żal i poczucie winy. Dlatego po 
ponownym nawiązaniu rela-
cji z matką, zwierzyła się jej ze 
swych przeżyć. Z opinii psy-
chologicznej wynikało, że ani 
ona, ani jej koleżanka, nie fan-
tazjują. Zdaniem prokuratury 
nie ma podstaw do podważania 

wiarygodności ich zeznań, a 
zebrane dowody dały podstawę 
do przedstawienia opiekunowi 
zarzutów molestowania i usiło-
wania molestowania zależnych 
od niego nastolatek.

Mężczyzna nie przyznał się. 
Twierdzi, że obie dziewczynki 
uwodziły go i dążyły do fizycz-
nego kontaktu, a on zwracał im 
uwagę na niestosowność takie-
go zachowania. Jednej to miało 
wystarczyć. Druga fantazjowała 
na jego temat, była zazdrosna o 
koleżankę, wyznawała mu mi-
łość, pisała listy, obejmowała go 
i przytulała się.

- O takim zachowaniu miał 
poinformować żonę - mówi 
Liliana Łukasiewicz. - Dziew-
czynkę skierowano na terapię 
psychologiczną.

Na czas śledztwa podej-
rzany został objęty dozorem 
policyjnym. Ma zakaz kontak-
towania się z pokrzywdzonymi 
nastolatkami i zbliżania się do 
nich. Wkrótce Sąd Rejonowy 
w Legnicy zbada siłę dowodów 
zgromadzonych przez prokura-
turę. Jeśli uzna winę mężczyzny, 
może go umieścić w więzieniu 

nawet na 12 lat.
To nie jedyny przypadek 

molestowania seksualnego ma-
łoletnich, jakimi zajmowały 
się w tym roku prokuratury w 
regionie legnickim. Tuż przed 
ostatnimi świętami Bożego Na-
rodzenia w rodzinie zastępczej 
w Głogowie 41-letni opiekun 
dobierał się do czternastolatki 
- w jego sprawie akt oskarże-
nia w czerwcu trafił do sądu. A 
lubińska prokuratura oskarżyła 
55-letniego mężczyznę o to, że 
w lipcu 2013 roku molestował 
jedenastoletnią wnuczkę swoje-
go znajomego. Kilkanaście dni 
temu zakończyła się też sprawa 
38-latka z Legnicy, który 2 lata 
temu doprowadził 10-letnią 
córkę swojego brata do podda-
nia się czynnościom seksualnym 
oraz zmusił ją do ich wykonania.

Od roku 2011 prokuratury 
w regionie legnickim prowadzi-
ły aż 212 postępowań w sprawie 
pedofilii (art. 200 par 1 kk; ob-
cowanie z małoletnimi poniżej 
15 roku życia, inne czynności 
seksualne).

Piotr Kanikowski

- Jeśli dochodzi do uprawdopodobnienia zarzutu 
molestowania dziecka, to kierujemy sprawę do 
sądu. Lepiej, żeby on sam ocenił dowody i roz-
strzygnął o ewentualnej winie.- mówi Liliana Łu-
kasiewicz
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Nie dziennikarze 
a świnie

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

Parę miesięcy temu napisałem felieton pt. „Z życia 
wyższych sfer”, zderzający ze sobą dwie informacje: 
że prezesi KGHM zainwestowali milion złotych w ak-
cje swojej spółki i że anonimowemu „dyrektorowi 
dużej firmy z branży metalurgicznej” ekskluzywny 
klub ściągnął ze służbowej karty milion złotych za 
jedną noc z wytrawnym alkoholem i tancerkami 
go-go. Felietony, zwłaszcza na tak doraźne tematy, 
mają na ogół żywot krótki. Ten jednak zamienił się 
w upiora i nawiedza mnie zza grobu. 

Mój felieton podzielony na dwie części, poprze-
dzony absurdalnym wstępem i opatrzony tytułem 
„Herbert Wirth też lubi zabawić się w klubie na par-
kiecie” został skopiowany na stronę internetową, 
której nie chciałbym dotykać nawet w lateksowych 
rękawiczkach. Za jej pośrednictwem ktoś odgry-
wa się na władzach KGHM używając argumentów 
i języka, przy których słowa Kurskiego o „dziadku 
z Wermachtu” to wersal. To jest strona, na której 
bez żadnej odpowiedzialności za słowa wypluto na-
zwiska trzech prominentów z Polskiej Miedzi, którzy 
rzekomo przeputali służbową kasę na wódę i strip-
tizerki. To jest strona na której szlachetni rycerze 
prawdy wyjaśniają ciemnemu ludowi, kto jest nazi-
stą i niemiecką świnią, kto bandziorem, kto złodzie-
jem, kto debilem, kto pedofilem, kto materacem, 
kto kurwą a kto sponsorem dziwek. Wystarczy po-
czytać, by wiedzieć, kto „wali w dupę KGHM”, „kto 
przejebał ponad 500 milionów”, kto komu „liże dup-
sko”, a kto „solidarnie rucha  wspólnika z ferajny”. 
Nie wiadomo tylko najważniejszego: kim są autorzy 
tych paszkwili. 
Szambo, w jakie tacy ludzie zamienili internet, wy-
bija w wielu miejscach. Można je tylko omijać, bo 
nie da się walczyć z tym zjawiskiem. Należy jednak 
przynajmniej domagać się, by ludzie, którzy wypisu-
ją świństwa na innych, kładli na drugiej szali swoje 
nazwisko i reputację. 
Przeglądając firmowy spis paszkwili ze strony, gdzie 
straszy upiór mojego felietonu, natrafiłem na coś w 
rodzaju manifestu. „Drogi Czytelniku, bolą nas fak-
ty. Boli nas to, że media propagują 25 lecie wolnej 
Polski, ale to co dzieje się w naszym kraju to nie są 
zasady, jakimi powinien wyróżniać się wolny kraj. 
Przecież większość państwowych posad piastują 
nadal ludzie starego, komunistycznego systemu. 
Przecież ludzie, którzy podejmują ostateczne decy-
zje w tym kraju, współpracowali mocno (bądź nadal 
to robią nieformalnie) z komuchami.”. Nawiązując 
do słów Józefa Piłsudskiego:„Naród wspaniały, tyl-
ko ludzie kurwy”, niejaki Misiuro - autor manifestu 
- apeluje, by „wywalić kurwy na bruk”. Ale czyż ro-
bienie rewolucji z serwera na Kajmanach czy innych 
Wyspach Dziewiczych nie przypomina zanadto cwa-
łowanie z kopią na wiatraki?  
Ludzie, którzy założyli ten serwis, piszą, że nie są 
zawodowymi dziennikarzami, a publikują w inter-
necie, bo nie mają innego wyjścia. To nieprawda. 
Nawet dla nich wyjście jest. Dwadzieścia parę lat 
temu komuna przestała mieć w Polsce monopol na-
prawdę. Wcale nietrudno założyć firmę i wydawać 
gazetę tak jak robimy to my i tysiące innych osób w 
w Polsce. Antykomunistyczna donkiszoteria z inter-
netu może porzucić sieć i pójść w nasze ślady. Pro-
blem w tym, że musiałaby wówczas przestrzegać 
prawa prasowego i podnieść przyłbice, które skryły 
jej szlachetne lica. I chyba tu jest pies pogrzebany. 

Będą kary dla Arlegu
Nowa rada nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg w Legnicy raz jeszcze dokona przeglądu doku-
mentacji przetargowej i przeanalizuje ustalenia z dotychczasowych kontroli. Zarząd nie ma sobie nic do 
zarzucenia. Ale już wiadomo, że sprawa zleceń dla firm towarzysko i zawodowo powiązanych z agencją, 
nie rozejdzie się po kościach.

- Uchybienia będą skutkowały 
karami finansowymi dla Arlegu za 
naruszenie zasad konkurencyjno-
ści, w zakresie dostępności i przej-
rzystości postępowań - zapowiada 
ostro Jarosław Perduta, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego, 
który jest głównym udziałowcem 
Arlegu. -W jakiejś części mogą 
skutkować też wnioskiem do 
rzecznika dyscypliny finansów pu-
blicznych o ukaranie pana prezesa. 
Niewykluczony jest także najdo-
tkliwszy chyba rodzaj kary, tzn. 
zakaz dysponowania środkami 
publicznymi.

Decyzje będą zapadać po 16 
lipca. Ale już teraz rozdmucha-
na przez media afera negatywnie 
odbija się na działalności spółki, 
co przyznaje Mariusz Kołodziej 
z zarządu Arlegu. Firma Moder-
nbud, która na zlecenie agencji 

kończy budowę siedziby Inkuba-
tora Przedsiębiorczości w Legnicy 
wezwała inwestora do przedsta-
wienia gwarancji bankowych.

Publikacje prasowe skłoniły 
Prokuraturę Rejonową w Legni-

cy do zainteresowania się sprawą. 
W oparciu o materiały przesła-
ne przez radę nadzorczą Agencji 
Rozwoju Regionalnego Arleg 
oraz Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego pró-

buje ustalić, czy są podstawy do 
wszczęcia postępowania w sprawie 
naruszenia przepisów dotyczących 
organizacji przetargów. To na razie 
tylko wstępna analiza a nie postę-
powanie przygotowawcze.  

Ornamenty odsłonięte 
zostały podczas badań specja-
listycznych, które miały usta-
lić, co kryje się pod elewacją . 
Umieszczono je na dwóch pila-
strach i na ścianach. Jest to cie-
kawy rodzaj twórczości, zwany 
malarstwem patronowym. Po-
lega na tym, że najpierw na 
ścianę nanoszony jest kontur 
wzoru umieszczonego na sza-
blonie. Potem jest on ręcznie 
uzupełniany farbą. Ten rodzaj 
malarstwa był popularny w XIX 
w.

Ornamenty odkryte w 
bramie ZSE-M mają akcenty 
kwiatowe. Splatają się na nich 
dwa kwiaty - papirus z palmetą. 
Konserwatorzy pracujący przy 
tych malowidłach odrestaurują 
je, a także uzupełnią brakujące 
fragmenty. Będą one jednak od-
znaczały się wyraźnie od orygi-
nalnych.

W Zespole Szkół Elek-
tryczno–Mechanicznych trwają 
obecnie prace przy odnawianiu 
elewacji. Odsłonięty jej frag-
ment na budynku od strony 
ul. Bankowej robi niesamo-
wite wrażenie. Prowadzone są 
również roboty dachowe. Pra-

ce przy rewitalizacji budynku 
obejmują wymianę wszystkich 
okien, odnowienie elewacji i 
remont dachu, a także przy-
wrócenie dawnego wyglądu 
elementom architektonicznym. 
Podczas remontu dachu zosta-
ły wymienione rynny. Nowe są 
podgrzewane, by zimą woda w 
nich nie zamarzała. Budynek 

szkoły znajduje się w strefie 
ochrony konserwatorskiej, a 
prace nadzoruje konserwator 
zabytków. Planowany koszt 
inwestycji to około 4 mln 860 
tys. zł.

Jak dowiadujemy się z por-
talu Liegnitz.pl, gmach szkol-
ny przy ul. Fryderyka Skarb-
ka (dawna Baumgartstraße) 

wzniesiono w latach 1865-
1867, kosztem 120 tys. ów-
czesnych talarów, w stylu wło-
skiego renesansu. Powstał on 
na potrzeby miejskiego gimna-
zjum ewangelickiego. Mieścił 
również bibliotekę i archiwum 
miejskie.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

Dzięki prowadzonej przez miasto inwestycji konserwatorzy odnawiają i odtwarzają piękne ornamenty flo-
rystyczne, odkryte w bramie wjazdowej na dziedziniec rewitalizowanego obecnie budynku Zespołu Szkół 
Elektryczno-Mechanicznych.

Odkrycie w „energetyku”

Rok temu Zbigniew Baran - prezes 
Modernbudu - oraz Jarosław Rab-
czenko - prezes Arlegu - w ser-
decznej atmosferze podpisywali 
umowę w sprawie budowy Inkuba-
tora Przedsiębiorczości. 
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Symptomy zbliżającej się 
awarii komputera.
"Gdyby człowiek wiedział, że się przewróci, to by usiadł". Często tak mówimy, gdy przydarzy nam 
się coś niespodziewanego, przykrego w konsekwencjach, a ktoś pyta, czy mogliśmy to przewidzieć. 
Komputer jest maszyną, która kiedy jest sprawna, pracuje cicho, wydajnie, wykonuje nasze pole-
cenia. Podobnie jest z innymi urządzeniami czy żywymi organizmami. Dla każdego z nich możemy 
określić stan normalny, stan niepokojących objawów i stan awarii (choroby). Aby uniknąć tego ostat-
niego skupmy się na tym, co dzieje się z komputerem przed jego uszkodzeniem. Czy sami możemy 
przewidzieć, że nasz komputer niebawem zepsuje się?

Firma Serwis-Informa-
tyczny.eu, której specjaliści 
od wielu lat zajmują się 
naprawami komputerów, 
twierdzi, że w przynaj-
mniej 50% przypadków 
użytkownik mógłby unik-
nąć przykrej w konsekwen-
cjach awarii (utrata danych, 
wysokich koszty serwisu, 
straconego czasu), gdyby 
uważniej obserwował swój 
sprzęt. Jednym z podstawo-
wych objawów zbliżającej 
się katastrofy jest "dziw-

ne" zachowanie systemu 
operacyjnego.  Nasi klienci 
dzwonią do nas mówiąc, że 
komputer "zawiesza się", 
"zamula", czasem się sam 
wyłącza, a czasem dopiero 
za którymś razem się uru-
chamia poprawnie - infor-
muje Serwis-Informatycz-
ny.eu -"Mówią wtedy, że 
to pewnie przez Internet, 
bo dziecko coś naściągało. 
Kiedy nasz specjalista przy-
jeżdża i diagnozuje sprzęt, 
klienci są często ogromnie 

zaskoczeni, że jakiś podze-
spół niedługo się zepsuje. 
Bardzo dobrze, że zadzwo-
nili do nas, bo mogliby 
stracić swoje cenne dane. 
Oczywiście nie możemy 
panikować, jeżeli Windows  
zaczyna coraz wolniej pra-
cować, a kilka dni wcześniej 
zainstalowaliśmy dodatko-
we paski narzędzi, widżety, 
czy "super" oprogramowa-
nie mające pomóc na bli-
żej nieokreślone bolączki. 
Wtedy na własne życzenie 

obciążamy dodatkowo sys-
tem. Podobnie jest z autem, 
do którego dopinamy zała-
dowaną przyczepę - będzie 
jechało wolniej.

Serwis-Informatyczny.
eu radzi, aby uważnie ob-
serwować swój komputer, 
kiedy zaczyna zachowy-
wać się inaczej niż zwykle. 
Może to oznaczać zbliżają-
cą się awarię, ale może też 
być wynikiem nierozważ-
nych działań.
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Przebudowują Galaktyczną

Urząd Miasta prosi o 
szczególną uwagę kierowców, 
bowiem zmieniła się orga-
nizacja ruchu w związku z 
zamknięciem skrzyżowania 
ulic Galaktycznej i Górniczej. 
Prace na tym skrzyżowaniu 
zakończą się w pierwszej poło-
wie sierpnia.

Na przebudowywanej ul. 
Plutona wygrodzony został 
parking i tam na początku 
skoncentrowały się roboty 
budowlane. Nie spowoduje to 
większych utrudnień dla ruchu 
samochodów, natomiast nie da 
się wykluczyć okresowych pro-
blemów z parkowaniem.

Jak wygląda organizacja 
ruchu po zamknięciu skrzy-
żowania ulic Galaktycznej i 
Górniczej? Pojazdy jadące w 
kierunku centrum miasta, aby 
dojechać na ul. Galaktyczną, 
mogą skręcić w ulicę Marsa 
albo wybierając inną trasę – w 
Gwiezdną, a potem skręcić w 
ul. Wrocławską, następnie zaś 
w Neptuna. Natomiast jadące 
w kierunku osiedla Piekary - 

w ul. Moniuszki lub Gwiezdną 
i dalej jadąc ul. Wrocławską, 
skręcić w ul. Neptuna. 

Przypomnijmy. Przebu-
dowa ul. Galaktycznej (od 
skrzyżowania z al. Piłsud-
skiego aż poza Oś Kartuską) 
przewiduje m.in. wymianę 
nawierzchni asfaltowej drogi 
na kostkę betonową wraz ze 
wzmocnieniem podbudowy 
jezdni i przebudowę chodni-
ków po obu stronach. Odno-
wiony też zostanie chodnik w 
kierunku centrum handlowego 
i stacji paliw. Parking i zatoka 
postojowa będą zmodernizo-
wane, oferując 54 miejsca, w 
tym cztery dla osób niepełno-
sprawnych. Przewidziane jest 
również ułożenie fragmentu 
instalacji światłowodowej na 
potrzeby szerokopasmowej, 
miejskiej sieci internetowej 
Legman, a także zagospoda-
rowanie enklaw zieleni. Dla 
zapewnienia standardów bez-
pieczeństwa i ograniczenia 
nadmiernej prędkości jazdy 
skrzyżowanie Galaktycznej z 

ul. Plutona zostanie wyniesio-
ne ponad poziom jezdni. Pla-
nowany koszt inwestycji wy-
niesie ok. 1,2 mln zł brutto, a 
jej zakończenie przewidywane 
jest na początku jesieni.

Pierwszy etap przebudowy 
ul. Plutona będzie prowadzony 
na odcinku od ul. Galaktycznej 
do Neptuna. Roboty warte po-
nad 858 tys. zł brutto potrwają 
do końca października. Co zo-
stanie zrobione? Nawierzchnia 
z asfaltowej ma być zmieniona 
na kostkę betonową. Wzmoc-
niona będzie też podbudowa 
jezdni. Powstaną chodniki z 
kostki, rozbudowane zostaną 
parkingi i zatoka postojowa. 
Mieszkańcy będą mieć 55 
miejsc do parkowania, w tym 
cztery dla niepełnosprawnych. 
Budowlańcy ułożą dodatkowe 
kratki ściekowe i kolejny odci-
nek instalacji na potrzeby sieci 
Legman, zagospodarują rów-
nież pasy zieleni.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

Zapowiadana od dłuższego czasu przebudowa ul. Galaktycznej wreszcie 
może się rozpocząć. We wtorek (15 lipca) ruszyły prace budowlane na Ga-
laktycznej i Plutona. 
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Polska palce lizać
Z miłości do staropolskiej kuchni powstało miejsce, które kusi smakoszy 
domową atmosferą, aromatycznym bigosem, zupą z pomidorów, mielonymi 
kotletami, wołowym tatarem i innymi daniami z regionalnych specjałów. W 
sobotę przy ul. Maksymiliana Kolbego otwiera podwoje restauracja Bigos.  

Na otwarcie nowa restaura-
cja zaprasza od godz. 18. Bigos  
to prawdziwie polska kuchnia 
tworzona przez pasjonatów 
i miłośników sztuki kulinar-
nej. Restauracja eksponuje w 
swej karcie smaczne, proste i 
stosunkowo niedrogie dania, 
bazujące na sprawdzonych re-
gionalnych produktach. Można 
je smakować przy lampce wina, 
w klimatycznym wnętrzu, w 
domowej atmosferze, wśród  
półek z książkami za darmo 
udostępnianymi klientom do 
poczytania.  Ale przynajmniej 
na chwilę warto oderwać się 
od lektury, by zerknąć jeden z 
dwóch telewizyjnych ekranów. 
Za ich pośrednictwem do sali 
restauracyjnej transmitowany 
jest obraz z kuchni, dzięki cze-
mu klienci mają szansę obser-

wować, jak powstają zamówio-
ne przez nich potrawy. Może i 
im udzieli się pasja gotowania. 

Zgodnie z obietnicą na 
szyldzie lokalu, bigos – nie-
słusznie niedoceniany specjał 
polskiej kuchni – został w Le-
gnicy wyniesiony na piedestał. 
Jest aromatyczny, prawdziwie 
polski, do cna naturalny, z ka-
wałami świeżego mięsa od 
lokalnych hodowców. Przy ul. 
Kolbego serwują go – w zależ-
ności od upodobań klientów - z 
grzankami lub ziemniaczkami. 
Świetnie komponuje się z cze-
skim wyszynkowym piwem 
Holba, o lekkim smaku, gęstej 
pianie, złocisto-żółtej barwie. 
Paniom do gustu przypadnie 
zapewne miodowe piwo Lito-
vel.

Szef kuchni Bigosu poleca 

ponadto w tym tygodniu zupę 
krem ze świeżych pomidorów 
z dodatkiem oliwy truflowej 
i śmietanki oraz mielone ku-
leczki ze śmietankowym pu-
ree i mizerią. A na przystawkę 
klasycznego wołowego tatara 
w zestawie z marynowanymi 
grzybami, warzywami, czo-
snkiem i cebulką . W karcie 
restauracji znajduje się szeroki 
wybór win pasujących do za-
mówionych potraw. 

Polub nas na facebook’u:
facebook.com/bigos.eu
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S3 jak krew z nosa
Mało prawdopodobne, aby przed zimą udało się ruszyć z budową drogi 
ekspresowej S3

Wykonawcy starający się 
o zlecenie na budowę pięciu 
odcinków S3 z Nowej Soli do 
Legnicy są dopiero po prese-
lekcji. Dla tych, którzy prze-
szli przez wstępne sito, trwa II 
etap przetargów. Ile to jeszcze 
potrwa? Według Michała Ra-
doszko z GDDKiA, nie spo-
sób zgadnąć. 

25 sierpnia minie rok 
odkąd Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
ogłosiła pierwsze przetargi 
na dolnośląski fragment dro-
gi ekspresowej S3. Zaintere-
sowanie było rekordowe. Na 
razie GDDKiA zdołała się 
uporać z I etapem przetar-
gów, tzn powstały krótkie listy 
wykonawców dopuszczonych 
do udziału w dalszym postę-
powaniu. Obecnie,w II etapie 
przetargu, mogą zadawać in-
westorowi pytania dotyczące 

szczegółów przedsięwzięcia, 
po czym będą zobowiązani do 
złożenia ostatecznych ofert. 
Oferty zostaną poddane oce-
nie na podstawie trzech kry-
teriów: cena (90 proc.), czas 
realizacji (5 proc.), gwarancje 
(5 proc.). Tak powstanie ran-
king najlepszych ofert.

Według zapewnień po-
lityków z Platformy Oby-
watelskiej, odcinek Nowa 
Sól-Legnica będzie gotowy w 
2016 roku. Odcinek północny 
(Nowa Sól – Legnica) będzie 
miał długość 79,2 km, pręd-
kość projektowaną 100 km/h, 
po dwie jezdnie na dwóch pa-
sach ruchu i dodatkowo pasy 
awaryjne. Zaplanowano 6 
MOP-ów, czyli miejsc obsłu-
gi podróżnych, rozmieszczo-
nych mniej więcej co 25-30 
kilometrów, po obu stronach 
drogi (Niegosławice, Guzice 

i Pątnówek Zachód po pra-
wej stronie, Niegosławice, 
Owczary i Pątnówek Wschód 
po lewej stronie). Z innymi 
dolnośląskimi drogami ten 
fragment S3 będzie łączyć się 
przy pomocy węzłów drogo-
wych Gaworzyce, Drożów, 
Potoczek, Kaźmierzów, Po-
lkowice, Lubin Północ, Lu-
bin Zachód, Lubin Południe, 
Legnica Północ, Legnica Za-
chód.

Przetargi na fragment 
drugiego dolnośląskiego od-
cinka drogi ekspresowej S3 z 
Legnicy do Bolkowa nie zo-
stały ogłoszone, choć inwe-
stycja została wiosną dopisana 
przez rząd do Programu Bu-
dowy Dróg Krajowych. Po-
wód: brak decyzji w sprawie 
sposobu jej finansowania. 

Piotr Kanikowski

Choć prokuratura posa-
dziła na ławie oskarżonych 
tylko Aleksandrę O., sąd 
próbuje ustalić m.in., jaką 
rolę w sklepie pełnił jej mąż.

- Dla mnie to Aleksan-
dra O. była szefową - mó-
wiła dziś w sądzie kobie-
ta, która przez niemal rok 
pracowała w Time2Buy na 
umowy-zlecenia. - Jej mąż 
bywał w firmie, ale oficjalnie 
żadnej funkcji nie pełnił.

Z zeznań świadka wy-
nika, że początkowo za-
mówienia były realizowane 
prawidłowo. Potem proble-
my z transportem sprawiły, 
że zamówione sprzęty nie 
docierały na czas z magazy-
nów. Na początku sklep in-
formował klientów o dwu-, 
trzytygodniowym poślizgu. 
Ale opóźnienia nakładały 

się na siebie. Zniecierpli-
wieni klienci dzwonili z pre-
tensjami.

- Nigdy nie otrzyma-
łam od państwa O. polece-
nia, by celowo wprowadzać 
klientów w błąd - twierdzi 
była pracownica Time2Buy. 
Twierdzi, że namawiała lu-
dzi, aby płacili za towar przy 
odbiorze. Ale do końca zda-
rzało się, że ludzie woleli re-
gulować należność z góry, bo 
tak było taniej.

Aleksandra O. z Głogo-
wa jest oskarżona o to, że w 
okresie od 29 października 
2010 roku do 14 listopada 
2011 roku prowadząc sklep 
internetowy Time2Buy, 
działając w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, dopro-
wadziła wiele osób do nie-
korzystnego rozporządzania 
mieniem. Przyjmowała za-
liczki za zamówiony towar 
i nie realizowała zamówień. 
Z ustaleń prokuratury wyni-
ka, że poszkodowani klienci 
wpłacili na rachunek Ti-
me2Buy łącznie 1 540 231 
złotych i 51 groszy. Więk-
szość oszukanych to osoby 
prywatne, ale na liście ofiar 
sklepu są również firmy, 
fundacje, a nawet semina-

rium duchowne ze Śląska i 
Kościół Zielonoświątkowy. 
Wśród Polaków na zaku-
py w internecie dali się też 
naciągać obcokrajowcy z eg-
zotycznie – po japońsku, po 
arabsku – brzmiącymi na-
zwiskami. Klienci wpłacali 
różne kwoty: nieliczni po 
kilkadziesiąt złotych, wielu 
po kilka tysięcy.

Ponadto prokurator za-
rzuca głogowiance działanie 
na szkodę swej spółki, bo 
prawie 300 tys. zł przeka-
zała na rachunek maklerski 
i, źle inwestując, przegra-
ła na giełdzie. Aleksandra 
O. miała też sobie przy-
właszczyć 840 tys. zł, które 
przelała z firmowego konta 
Time2Buy na prywatny ra-
chunek. W końcu, zdaniem 
oskarżyciela publicznego, 
naruszyła ustawę o rachun-
kowości, nie sporządzając 
sprawozdań finansowych za 
lata 2010 i 2011.

Głogowianka nie przy-
znaje się do zarzutów. Sąd 
planuje jeszcze przesłuchać 
3 świadków. Ciąg dalszy 
procesu 10 września.

Piotr Kanikowski

Wyczerpuje się lista świadków, których Sąd Okręgowy w Legnicy zamie-
rza przesłuchać w sprawie sklepu internetowego Time2Buy, handlującego 
sprzętem RTV i AGD . 980 osób złożyło w nim zamówienia na 1,5 miliona 
złotych, zapłaciło i nie doczekało się dostawy towaru. Dziś zeznawała była 
pracownica Aleksandry O.

Sąd nad Time2Buy
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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

 Przed zakupem takich 
okularów musimy zwrócić 
szczególną uwagę na szereg 
istotnych czynników. Oku-
lary uniwersalne nie zawsze 
spełnią swoje zadanie pomi-
mo posiadania właściwych 
filtrów, a ich rodzaj i kształt 
powinien nie tylko pasować 
do rysów naszej twarzy ale 
przede wszystkim do funk-
cji jaką ma spełniać. Musimy 
pamiętać, że większość nie-
pożądanego światła wpadają-
cego do naszego oka to świa-
tło odbite od otaczającego 
nas świata i jest to najczęściej 
woda, piasek, asfalt, wszelkie 
budowle  .Wielkość i krzywi-
zna okularów ma tutaj istotne 
znaczenie, ponieważ powin-

niśmy chronić nie tylko samo 
oko, ale jego najbliższe oto-
czenie. Obrzęk powiek, za-
czerwienienie, ból, pieczenie,  
mogą być skutkiem oparze-
nia słonecznego. Promienie 
słoneczne, ich długotrwałe 
działanie mogą spowodo-
wać uszkodzenie plamki 
żółtej a tym samym osłabić 
ostrość wzroku, uszkodzić 
samą soczewkę powodując 
takie schorzenia jak zaćma, 
zwyrodnienie siatkówki a w 
skrajnych przypadkach raka 
skóry wokół oczu. Chrońmy 
nasze oczy także przed cia-
łami obcymi, urazami, oraz 
działaniem czynników ze-
wnętrznych i wysychaniem. 
Podczas uprawiania czynnej 

rekreacji – jazda na rowerze, 
gra w piłkę, jogging, jesteśmy 
narażeni na wiele urazów oka 
lub wysychaniem rogówki 
wywołane szybkim przepły-
wem powietrza i kurzem. 

Zatem jak chronić nasze 
oczy ? odpowiedź jest prosta. 
W okulary przeciwsłoneczne 
powinniśmy się zaopatrywać 
tylko w renomowanych za-
kładach optycznych. Kupując 
okulary, specjalista powi-
nien nam pomóc w doborze 
właściwych i to nie tylko ze 
względu na obowiązującą 
modę ale przede wszystkim 
przeznaczenie. Może się 
okazać że jedna para uniwer-
salnych nam nie wystarczy, 
a ze względu na kategorie 

użytych filtrów powinniśmy 
mieć ich więcej. Dotyczy 
to także osób które na co 
dzień używają okula-
rów leczniczych 
z białą przeźro-
czystą soczewką. 
Każdy zakład 
optyczny posiada 
w swojej ofercie 
p r z ec iws łoneczne 
soczewki optyczne z 
mocą korekcyjną, 
a w naszych 
zakładach 
w ra-
m a c h 
p r o -
m o -
c j i 

do zakupu bezbarwnych 
soczewek z antyrefleksem 
– dajemy przeciwsłoneczne 
soczewki gratis. Zachęcamy 
Państwa do odwiedzenia na-
szych zakładów gdzie specja- 

 
 
 
 
 
liści pomogą wybrać nie tyl-
ko fason oprawki, ale także 
dobrać takie soczewki oku-
larowe które zapewnią kom-
fort użytkowy wynikający z 
połączenia okularów korek- 
 

c y j n y c h 
z prze-

ciwsło-
necz-

n y -
mi. 

Bezpieczne widzenie w wa-
runkach wysokiego nasłonecz-
nienia zapewnią tylko dobrze 
dobrane, z właściwym filtrem 
i atestem okulary przeciwsło-
neczne. 
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Jak i dlaczego należy chronić swój wzrok 
przed szkodliwym promieniowanie UV
W okresie letnim przebywamy coraz dłużej na świeżym powietrzu oddając się spacerom, plażowaniu, uprawianiem sportów. Jesteśmy narażeni na 
szczególnie niebezpieczne promieniowane UV,  które swoje największe natężenie ma w górach, nad morzem, dużymi zbiorniami wody. Przy bardzo 
silnym nasłonecznieniu nasz organizm stosuje swoistą samoobronę objawiającą się mrużeniem oczu, ale przy dłuższym działaniu promieni słonecznych 
to nie wystarcza. Konieczne staje się użycie właściwych okularów przeciwsłonecznych z atestem, a więc takich które zapewniają maksymalną ochronę 
przed szkodliwym działaniem  UV.
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ul. Szkolna 1-2, 59-220 Legnica  
tel.76/856 00 58

Katarzyna Kotowska
tel. 601 308 021
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Squash podbija Legnicę
12 lipca w Klubie Arena Fitness and Squash rozegrano pierwszy w Legnicy turniej squasha z udzia-
łem zawodników z Legnicy, Lubina, Bolesławca i Żagania. Kolejny jest zapowiadany na koniec sierp-
nia. Warto poćwiczyć tę grę – jeśli nie dla pucharów, to dla zdrowia i kondycji. W godzinę na korcie 
można spalić prawie dwa razy więcej kalorii niż podczas biegania. 

Tryumfatorem I Tur-
nieju Squasha w Legnicy 
został lubinianin Radosław 
Kurman, który w finale 
pokonał Łukasza Szkutę 
z Lubina. Trzecie miejsce 
zajął Grzegorz Darul z 
Bolesławca. 

W szranki stanęły dwie 
panie i 13 panów. Uczest-
nicy podkreślali doskona-
łą organizację zawodów, 
świetną atmosferę i wyjąt-
kową jakość kortów ASB 
Squash w Legnicy. 

Klub Arena Fitness and 
Squash dysponuje dwoma 
kortami do squasha – gry, 
która podbiła już więk-
sze miasta, a od niedawna 
staje się modna również w 
Legnicy. Fantastycznie od-
stresowuje. Ćwiczy refleks. 
Wyciska z organizmów 
siódme poty i pozwala spa-
lić niewyobrażalne ilości 
kalorii, zachować zdrowie 
i szczupłą sylwetkę. To 
dynamiczna, emocjonują-
ca gra bardzo korzystnie 

wypływająca na cały orga-
nizm. 

Spróbuj i przekonaj się 
sam. Na początek wystar-
czy sportowy strój i obu-
wie na jasnej podeszwie. 
Na miejscu działa wy-
pożyczalnia rakiet i pi-
łeczek. Można tez kupić 
tu sprzęt do treningów 
na własność. Pracownicy 
klubu nieodpłatnie prze-
szkolą nowicjuszy, pokażą 
im jak stawiać pierwsze 
kroki na parkiecie i zazna-

jomią z podstawowymi 
technikami uderzeń. 
Udzielą rad doty-
czących poruszania 
się. To umiejętności, 
które trzeba opano-
wać, aby czerpać peł-
ną przyjemną z gry. 
Za dodatkową opłatą 
można też umówić się z 
instruktorem na dodat-
kowe lekcje.

Centrum piękności 
na Koperniku
Salon Czekolada, gdzie legniczanki przez 6 lat przychodziły po relaks i ele-
gancką opaleniznę, przed kilkoma dniami ewoluował w Centrum Beauty 
4you. Teraz w nowym, eleganckim i klimatycznym wnętrzu czeka na nich 
- poza solariami - szeroka oferta zabiegów kosmetycznych.

Lokalizacja nie zmieniła 
się znacznie. Centrum Beauty 
4you mieści się w tym samym 
budynku przy ul. Piłsudskiego 
62. Jego część stanowi solarium 
wyposażone w najwyższej klasy 
urządzenia, dzięki którym opa-
lanie jest efektywne, przyjemne 
i bezpieczne. Tak jak w Czeko-
ladzie, klientki  mają do dyspo-
zycji dwa łóżka renomowanej 
firmy Soltron i tubę stojącą 
Open Sky. 

Ale z nowego salonu moż-
na wyjść nie tylko z modną 
opalenizną i profesjonalnie 
zrobionymi paznokciami. Po 
przenosinach i zmianie nazwy 
zakres usług został poszerzony 
o całą gamą zabiegów kosme-
tycznych.

W jasnym, przytulnym 
wnętrzu, wśród płomieni świec, 
przy sączącej się dyskretnie z 
głośników relaksacyjnej mu-
zyce, Ewa Stefanek doradza 
klientkom, jak umiejętnie pod-
kreślić urodę i pozbyć się nie-
doskonałości cery. Osoby z za-

burzeniami pigmentacji mogą 
od razu skorzystać z zabiegu 
wybielającego i redukującego 
przebarwienia skóry. Zastrzyk 
młodości zwiększy jej jędrność 
i elastyczność, ukryje zmarszcz-
ki i linie mimiczne. Wizyta w 
salonie pozwoli pozbyć się po-
drażnień skóry lub zredukuje 
cienie pod oczami.  W celu 
odnowy komórkowej Centrum 
Beauty 4you stosuje też mezo-
terapię bezigłową, zwiększającą 
wchłanialność substancji czyn-
nych przez tworzenie mikroka-

nalików i sprawiającą, że skóra 
jest widocznie i długotrwale 
odmłodzona. 

To tylko część oferty no-
wego salonu. Doświadczenie 
Ewy Stefanek pozwala jej bez-
błędnie dobrać zabieg do po-
trzeb klientów. 

Poza tymi specjalistycz-
nymi kuracjami w Centrum 
Beauty 4you wykonywane są 
zabiegi przekłuwania uszu, re-
gulacja brwi, barwienie henną, 
depilacja woskiem, pielęgnacja 
dłoni i zagęszczanie rzęs. 
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Express Lifting Effect + Caviar
Wraz z wiekiem skóra traci swoją jędrność 

i blask, włókna kolagenowe ulegają osłabieniu, 
zmniejsza się gęstość ich ułożenia w skórze. 
Dodatkowo codzienna ekspozycja na promie-
niowanie słoneczne prowadzi do wielu zmian 
degeneracyjnych w skórze. Powoduje nadmier-
ne wytwarzanie pigmentu, czego efektem są 
liczne przebarwienia. Wyzwala reakcje rumie-
niowe, prowadzi do rozszerzania się naczynek 
krwionośnych. W efekcie skóra staje się prze-
suszona, odwodniona i szorstka.

Express Lifting Effect + Caviar to eksklu-
zywny zabieg łączący innowacyjne kosmetyki 
YASUMI Lifting Effect, YASUMI Hot Caviar 
Mask, działanie wiązki światła IPL oraz fali ra-
diowej (RF). Zabieg bezboleśnie i silnie liftin-
guje, redukuje zmarszczki mimiczne i poprawia 
elastyczność skóry. Zabieg jest idealny dla osób 
z widocznymi oznakami starzenia się.

Niezwykle istotną rolę odgrywają kosmety-
ki YASUMI Lifting Effect, które wykorzystują 
najnowsze osiągnięcia w medycynie estetycz-
nej. Zawierają cenny składnik odmładzający – 
Argirelinę, naturalną kosmetyczną alternatywę 

dla iniekcji botoksem, skuteczną broń w walce 
ze zmarszczkami mimicznym. Dodatkowo Fu-
cogel silnie i długotrwale nawilża, tworzy film 
na powierzchni skóry, który chroni przed utra-
tą wody. Skóra staje się miękka i jedwabiście 
gładka. Kawior, stanowiący składnik YASUMI 
Hot Caviar Mask, jest dobrym źródłem sub-
stancji energetycznych, które pełnią bardzo 
wiele funkcji m.in. nawilżają, stymulują, rege-
nerują skórę i przyspieszają metabolizm komó-
rek. Poprzez silne właściwości antyoksydacyjne, 
kawior chroni błony komórkowe przed uszko-
dzeniem. Połączenie ekstraktu z kawioru zna-
turalnym tokoferolem(wit. E) wzmacnia dzia-
łanie przeciwstarzeniowe.

Niezwykle skuteczna i bezpieczna alter-
natywa dla iniekcji toksyną botulinową.

Zarówno krem, jak i serum YASUMI Li-
fting Effect, głęboko wygładzają i niwelu-
ją zmarszczki mimiczne. Wysoka zawartość 
składników aktywnych sprawia, że preparaty te 
zwalczają oznaki starzenia się skóry, napinają, 
uelastyczniają i ujędrniają skórę. Działają silnie 
nawilżająco i remineralizująco.

1. Peeling kawitacyjny                 cena 69 zł
dogłębne oczyszczanie skóry twarzy, złuszczenie martwego naskórka, 
nawilżenie i dotlenienie skóry

2. Fotoodmładzanie IPL                 cena 199 zł
światło emitowane przez laser wnikający w głąb tkanki podskórnej i 
skóry właściwej pobudza jej regenerację i skutecznie likwiduje drobne 
zmarszczki oraz spłyca te głębokie

3. Magic Polar              cena 149 zł
multipolarna fala radiowa i terapia światłem LED działa poprzez ogrza-

nie włókien kolagenu w rezultacie odnowę ich struktury oraz formowanie 
nowych włókien kolagenowych

4. Wtłoczenie Serum Stop the clock          cena 130 zł
wtłoczone ultradźwiękami silnie niweluje zmarszczki mimiczne

5. Maska Hot Caviar              cena 60 zł
nałożona i pozostawiona na 15 min powoduje odnowienie skóry
 i wygładzenie zmarszczek

6. Krem Stop the clock               cena 50 zł
połączony z drenażem limfatycznym twarzy działa silnie wygładzająco

Express Lifting Effect
to 6 zabiegów wykonanych kolejno po sobie:

PIĘKNO POD OPIEKĄ PROFESJONALISTÓW
59-220 Legnica, ul.Bilsego 7 (koło Akademi Rycerskiej)
Gabinet czynny: Pon-Pt 9.00-19.00; Sobota 9.00-14.00

Kontakt: (+48) 76 72 49 601; (+48) 791 181 440; legnica@yasumi.pl; www.legnica.yasumi.pl

Teraz również zabieg do wykonania w nowo otwartym Instytucie w Lubinie, ul. Wileńska 5a, 
tel. 76 307 00 38; www.lubin.yasumi.pl  

R
EK

LA
M

A



R
EKLAM

A
R

EKLAM
A



12WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl 17 lipca 2014

Najważniejsze przedsię-
wzięcia programu inwestycyjno
-rozwojowego Grupy KGHM 
dotyczą przede wszystkim: 
udostępniania złoża Głogów 
Głęboki Przemysłowy, prac 
badawczych w Starym Zagłę-
biu Miedziowym, prac poszu-
kiwawczo-rozpoznawczych w 
nowych obszarach koncesyj-
nych, budowy drugiego pieca 
zawiesinowego i modernizacji 
Huty Miedzi Głogów, moder-
nizacji Huty Miedzi Legnica, 
kopalni odkrywkowej Sierra 
Gorda w Chile, kopalni głę-
binowej Victoria w Kanadzie, 
kopalni odkrywkowej Afton 
Ajax w Kanadzie, rozbudowy 
obiektu unieszkodliwiania od-
padów wydobywczych Żelazny 
Most,zastosowania nowej tech-
nologii składowania odpadów 
poflotacyjnych (technologia 
pasty).

Realizacja tych projektów 
przyczyni się do poprawy efek-
tywności działania w obszarze 
górniczym, hutniczym oraz 
składowania odpadów. Będzie 
miała także pozytywne efekty 
środowiskowe i społeczne. Po-
nad 60 proc. planów inwestycyj-

nych dotyczy inwestycji realizo-
wanych w Polsce.

- Rozwój krajowych i za-
granicznych projektów eksplo-
racyjnych i produkcyjnych oraz 
wzrost efektywności poprzez 
innowacje to odpowiedź Grupy 
KGHM na rosnące wyzwania 
branży na świecie – mówi Her-
bert Wirth, prezes KGHM Pol-
ska Miedź SA. - Realizujemy 
strategię, która zapewnia nam 
stabilny rozwój przez wiele lat.

Finansowanie programu 
rozwojowego Grupy KGHM 
zostaje skonsolidowane i będzie 
kierowane z poziomu Cen-
trali KGHM. Opiera się ono 
na środkach własnych i zosta-
je uzupełnione źródłami ze-
wnętrznymi. Zewnętrzne formy 
finansowania nie wykroczą poza 
bezpieczny poziom zadłużenia. 
W perspektywie średniotermi-
nowej zadłużenie nie będzie 
przekraczało dwukrotności 
EBITDA. To poziom uważany 
za bezpieczny dla firm działają-
cych w branży górnictwa metali 
nieżelaznych.

- Wdrożenie nowych zasad 
finansowania Grupy Kapitało-
wej z poziomu Centrali KGHM 

jest dla nas bardzo korzystne, co 
pokazała już oferta banków, kie-
dy negocjowaliśmy sfinalizowa-
ny dzisiaj kredyt konsorcjalny na 
2,5 mld USD – wyjaśnia Jaro-
sław Romanowski, I wiceprezes 
KGHM ds. finansów. – Nasza 
pozycja jako Grupy KGHM, za 
którą stoi międzynarodowy po-
tencjał i doświadczenie, pozwo-
liła nam uzyskać atrakcyjne wa-
runki. Plasują one finansowanie 
KGHM w gronie najbardziej 
konkurencyjnych tego typu 
transakcji, zaaranżowanych na 
rynku w ostatnim czasie.

Spółka zakłada stopnio-
we wykorzystywanie kredytu, 
bowiem elastyczna struktu-
ra transakcji daje możliwość 
wielokrotnego zaciągania i 
spłacania transz kredytu w za-
leżności od bieżących potrzeb 
płynnościowych Grupy Kapita-
łowej KGHM. Kredytu udzieli-
ła spółce grupa banków, wśród 
których są największe polskie 
banki (m.in. PKO BP, BGK, 
Pekao SA, BZ WBK, Bank 
Handlowy, mBank) oraz banki 
z Europy, Kanady, USA i Japo-
nii, współpracujące dotychczas z 
KGHM. Udostępniony kredyt 

zostanie przeznaczony na wy-
mienione wcześniej inwestycje 
Grupy KGHM oraz refinan-
sowanie zadłużenia KGHM 
International. Operacja refinan-
sowania (700 mln USD) przy-
niesie w perspektywie pięciu lat 
istotne oszczędności w kosztach 
obsługi finansowania oraz po-
zwoli na zwolnienie zabezpie-
czeń ustanowionych na majątku 

spółki KGHM International i 
wyeliminowanie restrykcyjnych 
zobowiązań finansowych i nie-
finansowych ograniczających jej 
rozwój.

KGHM jest w tej chwili 
w trakcie negocjacji pożyczki z 
Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego. EBI to międzynaro-
dowa, niekomercyjna instytucja 
Unii Europejskiej, która finan-

suje projekty przyczyniające się 
do rozwoju regionalnego, przy-
jazne dla środowiska i promu-
jące innowacyjne rozwiązania 
oraz poprawiające bezpieczeń-
stwo i warunki pracy.

Źródło: Departament Ko-
munikacji KGHM Polska Miedź 
S.A., oprac. PEKA

KGHM podpisał kilka dni temu umowę na kredyt konsorcjalny, umożliwiający wykorzystanie kwoty do 2,5 mld USD w formie do 25 odnawialnych transz 
w okresie pięciu lat. Pieniędzy pożyczyła mu grupa banków z Kanady, Japonii, USA, Polski i reszty Europy. Dolary pójdą na inwestycje. 

Polska Miedź wzięła 2,5 mld dolarów kredytu

Pierwsza miedź z kopalni Sierra Gorda. 
To jedna z inwestycji, na którą pójdą 
pieniądze z kredytu. 
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O
głoszenie

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 18.07.2014
do 24.07.2014

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 obowiązuje na 
seanse 3D oraz w Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 18 zł

Tani wtorek Junior/Senior – 18 zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 24 
zł, (pt. – nd., święta) 26 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 21 zł, 
(pt. – nd., święta) 23 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 21 
zł, (pt – nd., święta) 23 z
Do wszystkich biletów na filmy 3D 
doliczana jest dopłata w wysoko-
ści 3 zł. Jest to dopłata związana 
z użytkowaniem okularów 3D, nie-
zbędnych do właściwego odbioru 
projekcji trójwymiarowych. Okula-
ry zostaną Państwu udostępnione 
do jednorazowego użytku. Prosi-
my o ich zwrot obsłudze kina po 
seansie.

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. „PRZYCHODZI FACET DO 
LEKARZA” w Legnicy – do wykorzystania w 
PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją wygrać, wyślij maila 
na adres konkursy@24legnica.pl w treści po-
dając imię i nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ 
W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

FILMOWE PORANKI ZE 
SCOOBY- DOO
Jak zwykle, oprócz projekcji 
filmu, kino Helios gwarantuje 
Państwu oraz Państwa Dzie-
ciom moc konkursów, wspól-
ną zabawę połączoną z … 
prawdziwym dreszczykiem 
emocji! Dodatkowo rozdamy 
także gadżety ze Scooby
-Doo!
Uczestnicy Filmowych Poran-
ków! W ramach spotkań otrzy-
mujecie indeksy Akademii 
Detektywa, które zapewniają 
Wam udział w prawdziwym 
kursie , na koniec którego 
każdy z Was otrzyma Licen-
cję detektywa – dowód na to, 
że w rozwiązywaniu zagadek 
nie macie sobie równych!. 
Jednak aby otrzymać wpisy 
w Indeksie Akademii Detek-
tywów musicie wykonać sze-
reg misji specjalnych. Kolejne 
misje przed Wami…a pierw-
sze Licencje detektywa dla 
najwierniejszych uczestników 
wydamy już wkrótce!
GODZ. 10:30*
*SEANS ODBĘDZIE 
20.07.2014
WAKACYJNE ORZEŹWIE-
NIE:
KRAINA LODU / dubbing
KOMEDIA/ ANIMACJA/ FA-
MILIJNY, PRODUKCJA: USA, 
CZAS TRWANIA: 120min. 
GODZ. – 10:30

KUMBA / dubbing
Animacja, Przygodowy, Fami-
lijny, Czas trwania: 90 min., 
Od lat: b.o., Produkcja: RPA
GODZ. – 17:30
300 – POCZĄTEK IMPERIUM
DRAMAT, KRYMINAŁ, CZAS 
TRWANIA: 103 MIN., OD LAT: 
15, PRODUKCJA: USA
GODZ. – 19:30
PREMIERY: 
3D SAMOLOTY 2 / DUBBING
KOMEDIA/ AKCJA / PRZY-
GODOWY, Od lat: B.O, Pro-
dukcja: USA
GODZ. – 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00
SAMOLOTY 2 / DUBBING
KOMEDIA/ AKCJA / PRZY-
GODOWY, Od lat: B.O, Pro-
dukcja: USA
GODZ. – 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00
3D STEP UP: ALL IN - NAPI-
SY 
MELODRAMAT / MUZYCZ-
NY, Od lat: 12, Produkcja: 
USA, Czas trwania: 112

GODZ. – 12:15, 18:30, 20:45
NOC OCZYSZCZENIA: 
ANARCHIA - NAPISY 
HORROR, Od lat: 15, Produk-
cja: USA, Czas trwania: 115
GODZ. – 15:15, 19:00, 21:45
TYTUŁY TYGODNIA:
EWOLUCJA PLANETY 
MAŁP / napisy
Science-Fiction, Akcja, Od lat: 

15, Produkcja: USA
GODZ. – 21:15
3D EWOLUCJA PLANETY 
MAŁP / napisy
Science-Fiction, Akcja, Od lat: 
15, Produkcja: USA
GODZ. – 15:00
PRZYCHODZI FACET DO 
LEKARZA / napisy
Komedia, Czas trwania: 107 
min., Od lat: 12, Produkcja: 
Francja, Belgia
GODZ. – 12:45, 20:15
RODZINNE REWOLUCJE 
napisy
Komedia, Czas trwania: 117 
min., Od lat: 15, Produkcja: 
USA
GODZ. – 17:45, 22:30
3D GANG WIEWIÓRA dub-
bing 
Komedia, Animacja, Przygo-
dowy, Czas trwania: 86 min., 
Od lat: b.o., Produkcja: Kana-
da/Korea Płd./USA
GODZ. – 10:45, 16:30
GANG WIEWIÓRA dubbing 
Komedia, Animacja, Przygo-
dowy, Czas trwania: 86 min., 
Od lat: b.o., Produkcja: Kana-
da/Korea Płd./USA
GODZ. – 14:30
3D TRANSFORMERS- WIEK 
ZAGŁADY- napisy
Science-Fiction/ Akcja, Czas 
trwania: 160 min., Od lat: 12, 
Produkcja: USA/Chiny
GODZ.- 20:00
3D JAK WYTRESOWAĆ 
SMOKA 2 - dubbing
Animacja/ Przygodowy/ Fami-
lijny, Czas trwania: 102 min., 
Od lat: b.o., Produkcja: USA
GODZ.- 10:00*
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
20.07.2014
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Chcesz nadać ogłoszenie? Przyjdź, dzwoń lub napisz:
Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, tel. 

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

USŁUGI:
KOLPORTAŻ ulotek, materiałów 

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

reklamowych – SOLIDNIE 

BIZNES Coaching, LIVE Coaching, Coaching dla Par, 606 263 002

OGŁOSZENIA
DROBNE

RÓŻNE:
Kocięta do adopcji, ul. Wrocławska 7, 
tel. 664-859-463

SPRZEDAM:
SPRZEDAM użyty kilka razy, profesjonalny materac 
rehabilitacyjny - model ENABIO2 �rmy VITBERG.
Ważna gwarancja na rok czasu. Urządzenie medyczne 
z pozytywną ekspertyzą Śląskiej Akademii Med. 
i innych. Cena 890zł (nowy 1400-1700zł). 
LEGNICA 532-289-634
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STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,42 zł 48 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI WYMIANA 
BUTLI

TURYSTYCZNYCH

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

Bałkany, Ziętal i jego jazda
Legnicki listonosz Piotr Ziętal wrócił z rowerowej wyprawy na Bałkany. W 2 dni przejechał 3226 ki-
lometrów, spotykając wszędzie zaciekawionych, serdecznych ludzi. Świat jest piękny – zaświadcza.

Ziętala ciągnie coraz dalej 
na południe. Jest po rowerowej 
eskapadzie dookoła Węgier i 
Balatonu, dwa razy objechał 
Czechy, a w tym roku wybrał 
się w poprzek Europy przez 
Czechy, Słowację, Węgry, Bo-
śnię i Hercegowinę do Du-
brownika w Chorwacji.

W Sarajewie polski konsul 
na chwilę odłożył swe obo-
wiązki, aby się z nim zobaczyć. 
Pani wicekonsul w Zagrzebiu 
osobiście zaparzyła mu kawę, 
bo sekretarka poszła na urlop. 
Na chorwackiej drodze ob-
ściskali go legniczanie wra-
cający do Polski z wakacji, bo 
rozpoznali herb swego miasta 
na koszulce rowerzysty. Przy-
godnie spotkani pod Brnem 
Czesi byliby się obrazili, gdyby 
wracają nie wstąpił do nich na 
nocleg. Obcy ludzie częstowa-
li go rakiją, fundowali pizzę, 
nadkładali drogi by pokazać 
trasę. Z przejeżdżających obok 
samochodów wyciągały się w 
jego stronę ręce z wodą i colą. 
Witały go oklaski i uniesione 
w górę kciuki. W bośniackiej 
knajpce tyle osób chciało sta-
wiać legniczaninowi piwo, że 
nie wyszedłby z niej własnych 

nogach.
- Rower łagodzi obycza-

je - potwierdza Piotr Ziętal. 
- A przez koszulkę, w której 
jechałem, nie musiałem wiele 
tłumaczyć.

Na koszulce był napis po 
chorwacku "3000km. Bici-
klisticka ekspedicija. 23 dana: 
Legnica - Dubrovnik - Legni-
ca" oraz flagi sześciu państw 
leżących na trasie wyprawy: 
Polski, Czech, Słowacji, Wę-
gier, Chorwacji i Bośni i Her-
cegowiny.

Piątego dnia od rozpoczę-
cia ekspedycji wąskie koło jego 
roweru trekingowego wpadło 
w kratkę ściekową, zamonto-
waną przez węgierskich dro-
gowców w niebezpieczny spo-
sób dla cyklistów. Upadł, stłukł 
sobie łokieć, żebra i biodro. Na 
szczęście rower nie ucierpiał i 
po regulacji hamulców nada-
wał się do dalszej jazdy.

Piotr Ziętal ma już  prze-
jachane na rowerze ponad 80 
tysięcy kilometrów. W Legni-
cy jest jedyny, ale na Bałkanach 
spotkał paru podobnych do 
siebie rowerowych wariatów: 
Brazylijczyka, Włocha, ponad 
60-letniego Francuza, który na 

wiekowym Peugeocie pedało-
wał z Paryża do Dubrownika.

- Za rok chcę przejechać 
całą Serbię i duży kawałek 
Bośni i Hercegowiny - mówi 
Piotr Ziętal. Z bliższych pla-
nów jest jeszcze sierpniowy 
Ultramaraton Bałtyk - Biesz-
czady Tour czyli Świnoujście 
- Ustrzyki Górne 1008km 
non-stop w 3 dni. Legnicza-
nin przejechał już siedem jego 
edycji. Ta będzie ósma. A we 

wrześniu wjazd na Śnieżkę.
Kciuki trzymali za Piotra 

Dora, syn Konrad i przyjaciele 
i znajomi.

Pasję Piotra Ziętala wspie-
rają firmy ECKERT, PRO-
FI - MEBLE Legnica, sklep 
rowerowy WORBIKE, oraz 
Mechanika Pojazdowa ADA-
MAUTO.PL

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR ZIETAL
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