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Cel: roznieść Krzakowskiego
Powstał zaczyn szerokiej - przynajmniej w zamierzeniu - koalicji, która ma nie dopuścić, by Tadeusz Krzakowski jesienią 
znowu został prezydentem Legnicy. »2
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Do robienia polityki niewątpliwie przydaje się tupet. 
Robert Kropiwnicki i Jarosław Rabczenko dowiedli, że 
mają go wystarczająco dużo, by z rybią zręcznością 
poruszać się w mętnej wodzie wewnątrzpartyjnych 
intryg. W dłuższej perspektywie sam tupet może oka-
zać się jednak niewystarczający, by utrzymać pozycję, 
którą do tej pory gwarantował im Grzegorz Schetyna. 
A bez  tego ich Porozumienie dla Legnicy stanie się 
funta kłaków warte.

Zła prasa to najmniejszy z problemów Roberta Kro-
piwnickiego i Jarosława Rabczenki. Partyjni przełożeni 
próbują pozbawić ich władzy w legnickich strukturach 
Platformy Obywatelskiej, marszałek Dolnego Śląska 
ryje pod obojgiem w Arlegu, na karku mają rzecznika 
dyscypliny finansów publicznych i jakby kłopotów było 
mało, kilka dni temu przy agencyjnych przetargach za-
częła węszyć prokuratura. Wyjątkowo kiepski start, jak 
na początek kampanii wyborczej człowieka, który za 
cztery miesiące ma ambicję pokonać Tadeusza Krza-
kowskiego w walce o fotel prezydenta Legnicy. 
Sam nie wiem, czy poniedziałkowe podpisanie dekla-
racji inicjującej powstanie Porozumienia dla Legnicy 
było demonstracją buty, czy przejawem desperacji. 
Oto z dziennikarzy uczyniono świadków, jak za pleca-
mi  Jacka Protasiewicza chwilowo odwieszone kierow-
nictwo powiatowej Platformy Obywatelskiej naprędce 
kleci beznadziejny sojusz z marginalną (w legnickich 
warunkach) partyjką i Fundacją Jacka Głomba Napra-
wiacze Świata - szanowaną za szereg prospołecznych 
inicjatyw, ale zbyt elitarną, by w tych okolicznościach 
wyborczy sukces uczynić bardziej realnym. Obecność 
dyrektora teatru w gronie sygnatariuszy trudno tłuma-
czyć czymś innym niż lojalnością wobec wypróbowa-
nych przyjaciół i wspólną niechęcią do urzędującego 
prezydenta Legnicy. Dopóki Robert Kropiwnicki i 
Jarosław Rabczenko nie oczyszczą się z podejrzeń o 
kumoterstwo przy rozdzielaniu zleceń z Arlegu, nie-
kwestionowany autorytet Jacka Głomba to cały kapi-
tał, którym dysponuje ta koalicja.
W dodatku tyka nad nią bomba z opóźnionym zapło-
nem. Co będzie, gdy za miesiąc lub dwa zarząd krajo-
wy PO utrzyma w mocy decyzję władz regionalnych o 
rozwiązaniu legnickich struktur partii? Co będzie, gdy 
poseł Kropiwnicki znajdzie się poza burtą, bez funkcji 
i wpływu na decyzje kół? Co będzie gdy odnowione 
struktury cofną rekomendację Jarosławowi Rabczence 
i za przyzwoleniem Protasiewicza namaszczą innego 
kandydata na prezydenta Legnicy?  Taki scenariusz 
wydaje się bardziej prawdopodobny niż wizja Grze-
gorza Schetyny jako męża opatrznościowego, który 
nagle wchodzi do rządu, odzyskuje utraconą pozycję 
w PO, wstrzymuje knowania protasiewiczowców i po-
zwala legnickim sprawom toczyć się utartym nurtem. 
Dlatego nie da się traktować poważnie Porozumienia  
dla Legnicy, bo zawarto je wbrew Jackowi Protasie-
wiczowi.  I nie da się poważnie traktować apelu, aby 
przeciwnicy Krzakowskiego jednoczyli się pod sztan-
darem dzierżonym przez Rabczenkę. Nawet jak na po-
litykę, zbyt dużo w tym nieczystych intencji, podstęp-
nych zagrań i cwaniackiego wyrachowania.  
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Platforma Obywatelska, Pol-
skie Stronnictwo Ludowe i Fun-
dacja Jacka Głomba Naprawiacze 
Świata zdecydowały, że pójdą do 
wyborów pod wspólnym szyldem 
Porozumienie dla Legnicy. Ich 
kandydatem na gospodarza mia-
sta jest Jarosław Rabczenko. Sy-
gnatariusze porozumienia liczą, 
że będą do nich dołączać kolej-
ne środowiska zmęczone trzema 
kadencjami rządów prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego. Każde 
ugrupowanie z radością powitają 
w swym gronie. Są gotowi nawet 
na zbratanie się z Prawem i Spra-
wiedliwością, jeśli taka będzie 
wola lokalnych działaczy PiS.

- Ale zaczynamy od podpi-
sania deklaracji - mówił Jacek 
Głomb, prezes Fundacji Napra-

wiacze Świata.
Chwilę później podpisy pod 

dokumentem złożyli także Ro-
bert Kropiwnicki i Jarosław Rab-
czenko z Platformy Obywatel-
skiej oraz Ryszard Maciak, szef 
zarządu miejskiego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

Podczas podpisywania de-
klaracji Robert Kropiwnicki 
występował w imieniu zarządu 
powiatowego PO, choć jego sy-
tuacja polityczna jest obecnie, de-
likatnie mówiąc, mało klarowna. 
Twierdzi, że na mocy statutu PO 
ma uprawnienia do takich dzia-
łań. Wprawdzie przed miesiącem 
zarząd regionu dolnośląskiego 
pozbawił go stanowiska w partii 
i rozwiązał legnickie struktury, 
ale działacze odwołali się od tej 
decyzji do zarządu krajowego. 
Czekają na rozstrzygnięcie, któ-
re może zapaść lada dzień lub za 
długie miesiące.

- Do czasu decyzji zarządu 
krajowego, stare struktury PO 
w powiecie legnickim pracu-
ją normalnie - twierdzi Robert 
Kropiwnicki, powiatowy szef 
Platformy. Jego zdaniem, wice-
przewodniczący Jarosław Rab-
czenko pozostaje oficjalnym 
kandydatem partii na prezydenta 
Legnicy, bo zarząd powiatowy 
podjął uchwałę w tej sprawie i 
nikt tej uchwały dotąd nie uchy-
lił.

Ryszardowi Maciakowi spór 
w dolnośląskiej Platformie nie 
przeszkadza. Szef legnickiego 
PSL wcale nie uważa, że z inicjo-
waniem Porozumienia dla Le-
gnicy należało poczekać, aż Rab-
czenko z Kropiwnickim wyjaśnią 
swą pozycję w PO.

Zwolennikiem działania jest 
dyrektor Teatru Modrzejewskiej 
Jacek Głomb, prezes i założyciel 
Fundacji Naprawiacze Świata. 

Bardzo krytycznie ocenia rządy 
Tadeusza Krzakowskiego. We-
dług niego, Legnica umiera - i w 
sensie duchowym, i materialnie.

- Nie chcę dalej mieszkać w 
mieście, które się rozsypuje - dra-
matyzuje Jarosław Rabczenko. - 
Przed nami jest ostatnie rozdanie 
znaczących środków unijnych. 
Trzeba wykorzystać tę szansę.

- Mam nadzieję, że Porozu-
mienie będzie się rozwijać i jesie-
nią stanie naprzeciw siebie tylko 
dwóch kandydatów; Rabczenko 
oraz Krzakowski. Wyborcy będą 
mieli do wyboru albo zastój, albo 
rozwój - mówi Jacek Głomb.

- Kolega Rabczenko ma tyle 
zalet i jest tak dobrym działa-
czem, że społeczność Legnicy 
będzie gotowa na niego zagłoso-
wać - wierzy Ryszard Maciak.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Do wyborów samorządowych 
zostało niespełna 4 miesiące. Czas 
już najwyższy, żebyśmy upublicz-
nili projekt nad którym pracujemy 
od dawna, a który wyraża się w 
haśle “Zmieńmy to!”.

Chodzi oczywiście o nasze 
miasto, dumną i piękną Legnicę, 
która za ostatniej kadencji prezy-
denta Tadeusza Krzakowskiego 
umiera, tak w sensie duchowym 
(jakakolwiek inicjatywa to wróg 
Ratusza), jak i materialnym (uli-
ce, budynki i chodniki rozsypują się 

na oczach). Dlatego też potrzebna 
jest mobilizacja społeczna, pospo-
lite ruszenie, potrzebne jest hasło 
“wszystkie ręce na pokład”, żeby 
zmienić tę sytuację, żeby dać Mia-
stu nową energię.

Od jakiegoś czasu w gronie 
społeczników i polityków różnych 
opcji – PO, PSL, SLD, Legnic-
kiego Forum Samorządowego – 
rozmawiamy o takim szerokim 
społecznym projekcie, którego ele-
mentem będzie społeczna lista do 
Rady Miejskiej. Chcemy wystawić 

silną listę kandydatów na radnych, 
mamy konkretnego kandydata na 
prezydenta, który daje nadzie-
je na zmianę. Jest nim Jarosław 
Rabczenko, manager i ekonomista, 
36-letni legniczanin w trzecim 
pokoleniu, prezes Agencji Rozwoju 
Regionalnego „Arleg” w Legnicy.

Do udziału w naszym poro-
zumieniu zapraszamy zaintere-
sowane środowiska, wszystkich 
tych, którzy uważają, że Legnica 
potrzebuje zmiany.

Robert Kropiwnicki, Prze-
wodniczący Zarządu Powiato-
wego Platformy Obywatelskiej w 
Legnicy 

Ryszard Maciak, Prezes 
Zarządu Miejskiego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Le-
gnicy

Jacek Głomb, Prezes Fundacji 
„Naprawiacze Świata”

Jarosław Rabczenko, Kandy-
dat na prezydenta Legnicy

Legnica, 21 lipca 2014 r.

Deklaracja o powstaniu Porozumienia dla Legnicy

Ryszarda Maciak z PSL, kandydata na prezydenta Jarosława Rabczenkę, Jacka Głomba z Fundacji Napra-
wiacze Świata i posła Roberta Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej  łączy niechęć do Tadeusza Krzakow-
skiego i obawa, że Legnica prześpi ostatnią szansę na szybki rozwój.  
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Prokuratura odmówiła Kurce
Jest decyzja w sprawie złożonego przez blogera Piotra W. doniesienia na Jerzego Owsiaka. 

Z zawiadomienia wynika-
ło, że szef Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy kłamał 
przed sądem. Prokuratura Rejo-
nowa w Złotoryi nie dopatrzyła 
się przestępstwa i odmówiła 
Matce Kurce wszczęcia postę-
powania. 

- Uzasadnienie zostało już 
przesłane do blogera. Jest ob-
szerne i bardzo szczegółowe. 
Mimo tego jesteśmy przekona-
ni, że Matka Kurka złoży zaża-
lenie na naszą decyzję - mówi 
Anna Chomiczewska, szefowa 
Prokuratury Rejonowej w Zło-
toryi.

Matka Kurka jest popular-
nym blogerem z okolic Choj-
nowa. Od kilku lat na swoim 
portalu zamieszcza artykuły 
zarzucające Jerzemu Owsiako-
wi i Fundacji Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy m.in. 
oszustwa oraz wielomilionowe 
nadużycia.   Za serię publikacji 
WOŚP oraz Owsiak wytoczyły 
mu procesy,najpierw karny, po-

tem cywilny.
Doniesienie do prokuratury 

było elementem odwetu Piotra 
W. za zapędzenie go na ławę 
oskarżonych; kolejnym gestem 
w totalnej wojnie, jaką od dłuż-

szego czasu toczy z Orkiestrą. 
Bloger zawiadomił śledczych, że 
4 lutego i 14 marca 2014 roku 
Jerzy Owsiak składał fałszywe 
wyjaśnienia, występując jako 
świadek przed Sądem Rejono-

wym w Złotoryi. Prokurator 
przeanalizował przesłane do-
wody rzekomego przestępstwa 
i nie dopatrzył się złamania 
prawa.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Jerzy Owsiak występował przed złotoryjskim sądem dwukrotnie w lutym i 
marcu bieżącego roku.

Chodzi o 8 kilometrów 
torów, na które można by skie-
rować pociągi relacji Legnica 
- Żagań i Legnica - Żary, omi-
jające obecnie Chojnów i kur-
sujące przez Goliszów. W maju 
Wojciech Zdanowski, dyrektor 
Departamentu Infrastruktu-
ry Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, 
wymieniał tę trasę wśród ośmiu 
odcinków nieczynnych lini, któ-
re samorząd chciałby przejąć, 

zrewitalizować za unijne pie-
niądze i przywrócić do użytku. 
W ślad za tą deklaracją, 15 lip-
ca zarząd województwa podjął 
uchwałę, w której wyraził wolę 
przejęcia 3 konkretnych frag-
mentów nieużywanej sieci ko-
lejowej, tzn. odcinka Chojnów 
- Rokitki, 26 kilometrów torów 
od Jerzmanic Zdrój do Lwówka 
Śląskiego i 82-kilometrowej li-
nii Wrocław - Jedlina Zdrój.

Piotr Kanikowski

Wbrew deklaracjom marszałka, że chciałby 
przejąć linię kolejową 316 między Chojnowem a 
Rokitkami, właściciel trasy - spółka PKP PLK - 
ogłosiła przetarg na jej likwidację. 

Korowód z linią

Kolumbarium z muru
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej chce za rok otworzyć na cmentarzu przy ul. 
Wrocławskiej kolumbarium.

Zamierza wykorzystać w 
tym celu stumetrowy fragment 
muru. Ogrodzenie będzie mu-
siało zostać rozebrana aż do 
fundamentów, odpowiednio 
wzmocnione i przebudowane 
tak, aby można w nim zamon-
tować 178 prefabrykowanych 

nisz na urny z prochami zmar-
łych. Demontażu nie unikną 
kamienne elementy architekto-
niczne i zachowanych epitafia 
nagrobne. Ostrożnie ściągnięte, 
zostaną zabezpieczenia pod ką-
tem docelowego wbudowania w 
sektorze pamięci.         PEKA

Przy minimum formalności 
placówki Kredyty Ekspress w 
Legnicy i Lubinie pomagają 
klientom pozbyć się chwilo-
wych kłopotów finansowych 
lub zrealizować drobne marze-
nia. W ekspresowym tempie 
udzielają pożyczek niewielkich 
sum gotówki (od 50 do 500 
złotych) na krótkie terminy. 
Na wypłatę pieniędzy czeka 
się nie dłużej niż 13 minut. W 
zależności od swych możliwo-
ści finansowych, klient możne 
zadeklarować spłatę użyczonej 
sumy w terminie 7, 14, 21 lub 
30 dni.  A gdyby z jakiegoś po-
wodu nie był w stanie spełnić 
tego zobowiązania, wystarczy 
wpłacić odsetki, aby pożyczka 

została przedłużona.. Jak tłu-
maczy Justyna Michalska, jej 
firmie zależy, by kredytobiorcy 
mieli poczucie bezpieczeństwa 
i komfortu. Nawet zapominal-
scy nie muszą się martwić, że 
przeoczą datę spłaty chwilów-
ki, bo odpowiednio wcześniej 
dostaną SMS-a przypomina-
jącego o terminie. 
Rozumiejąc, że każdemu w ży-
ciu może przydarzyć się trud-
na sytuacja, Kredyty Express 
udzielają pożyczek bez zgody 
współmałżonka, bez poręczy-
cieli, bez sprawdzania wypła-
calności w Biurze Informacji 
Kredytowej, bez stawiania 
ograniczeń wiekowych. Szan-
sę na finansową pomoc mają 

nawet osoby z zajęciami ko-
morniczymi. Warunkiem po-
zytywnego rozpatrzenia wnio-
sku jest jednak  wykazanie 
posiadania bieżących docho-
dów - wystarczy ZUS-owska 
waloryzacja z bieżącego roku, 
aktualny odcinek emerytury 
(renty) lub wyciąg z bankowe-
go konta z wpływem świad-
czeń. 
Od roku do biur oznaczonych 
niebiesko-zielonym logo Kre-
dyty Ekpress w Legnicy i Lu-
binie zgłaszają się osoby, które 
stanęły przed koniecznością 
niespodziewanego wyjazdu, 
muszą iść do lekarza, wykupić 
leki, zapłacić za nagłą awarię.
- Nikt nie jest w stanie prze-

widzieć wszystkich sytuacji i 
wydatków, jakie mogą czło-
wieka spotkać. My jesteśmy 
od tego, aby pomagać – de-
klaruje Justyna Michalska. - 

Uważamy, że nie ma sytuacji 
bez wyjścia i staramy się dla 
każdego, kto nas odwiedza, 
znaleźć najlepsze rozwiązanie 
problemu. Zajmujemy się nie 

tylko chwilówkami, ale też od-
szkodowaniami, ubezpiecze-
niami, czyszczeniem BIK-u, 
oddłużaniem, pośrednictwem 
finansowym. 

PIERWSZE URODZINY FIRMY 
KREDYTY EKSPRESS

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

Mija rok, odkąd na rynku pojawiła się firma Kredyty Express, oferująca najtańsze chwilówki w Legnicy i Lubinie. - Uczcimy ten jubileusz urodzinowymi promo-
cjami. Od tego piątku pożyczki u nas będą jeszcze atrakcyjniejsze – ogłasza Justyna Michalska, właścicielka firmy.

Partnerem Kredytów Ekspress jest firma M-L Perfekt Zarządzanie Nieruchomościami
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Utonęła w Rokitkach

Czy 20-letnia lubinianka, 
która nocą z piątku na sobo-
tę utonęła w Rokitkach, była 
pijana? Na pewno alkohol 
spożywali jej znajomi, z któ-
rym bawiła się na kąpielisku. 
Prokuratura Rejonowa ze 
Złotoryi prowadzi śledztwo 
w sprawie tragicznej śmierci 
dziewczyny.

Dwudziestolatka była w 
grupie młodzieży z Lubina, 
która przyjechała odpocząć 
do Rokitek. Rozłożyli się na 
brzegu niestrzeżonego kąpie-
liska. Bawili się, pili alkohol. 
Gdy dziewczyna oddaliła się 
od przyjaciół, aby popływać, 
i nie wróciła z koleżanką, 
wszyscy potraktowali to po-
czątkowo jako żart, bo potra-
fiła świetnie pływać. Dopiero 
po chwili zorientowali się, 
że mogła naprawdę utonąć. 
Wszczęto alarm. Była 1.45, 
gdy policja dostała zgłoszenie. 
Natychmiast wszczęta akcja 
nie przyniosła rezultatu. Kon-
tynuowano ją rano, gdy tylko 
zrobiło się jasno. Około godz. 
9 płetwonurkowie znaleźli cia-
ło i wyciągnęli je na brzeg.

To pierwsze utonięcie w 
regionie legnickim w tym se-
zonie.

Jacek Taradajczyk lubi Ro-
kitki. W niedzielę wybrał się 
tam z żoną Anetą odpocząć od 
upału. Zaalarmował ich krzyk 
jakieś kobiety, która wzywając 
ratunku wbiegła do wody. To-
nął jej maż.

Choć na plaży i w wodzie 
było tłoczno od ludzi, tylko 
policjant i jego żona ruszyli na 
pomoc.

- Jeszcze zanim ręce to-
nącego zniknęły w jeziorze, 
wskoczyłem do wody. Zanur-
kowałem - opowiada Jacek 
Taradajczyk. -Pod wodą wi-
działem, jak mężczyzna bez-
władnie opada na dno. Nie da-
wał znaków życia. Chwyciłem 
go za pas i wyciągnąłem na po-
wierzchnię, ale brakowało mi 
już sił, żeby doprowadzić go 
do brzegu. Pomogła mi żona i 
dwóch panów.

Po wyciągnięciu na brzeg 

czterdziestopięciolatek, od-
dany pod opiekę żony i córki, 
szybko odzyskał przytomność. 
Odeszli zanim pan Jacek zdą-
żył z nim porozmawiać.

W miejscu, w którym to-
nął, gwałtownie zaczyna się 
głębia. Dla ludzi, którzy nie 
potrafią pływać, to śmiertelnie 
niebezpieczna pułapka. Bez 
pomocy innych, mężczyzna 
pewnie utonąłby jak dwu-
dziestolatka na tzw. żwirowni 
dzień wcześniej.

Jacek Taradajczyk ma 38 
lat. Od piętnastu lat służy w 
Policji. Pracuje w referacie 
interwencyjnym Wydziału 
Prewencji KMP w Legnicy. 
Na co dzień musi czasem ry-
zykować życiem - zdarzyło mu 
się na przykład wyciągać ludzi 
z płonącego budynku - ale tej 
niedzieli w Rokitkach w ogóle 
nie myślał o ryzyku. Mówi, że 
zareagował odruchowo. Czło-
wiek był przecież w niebezpie-
czeństwie.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Czterdziestopięciolatek, który w niedzielę topił się na kąpielisku w Rokitkach, zawdzięcza życie sierżantowi sztabowemu Jac-
kowi Taradajczykowi z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Policjant bez wahania rzucił się na ratunek i wyciągnął idącego 
na dno mężczyznę.

Policjant, który uratował człowieka

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Sierż. sztab. Jacek Taradajczyk bez wahania skoczył tonącemu na pomoc.
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Młodzi archeolodzy na wakacjach
Uczniowie Gimnazjum w Zagrodnie wykopali na Grodźcu fragmenty ceramicznych naczyń sprzed dwóch i pół tysiąca lat. Pracowali pod kierunkiem spe-
cjalisty, Mariusza Łesiuka z Fundacji Archeologicznej Archeo, który zorganizował dla nich na wakacje obóz archeologiczny.

Panuje przekonanie , 
że wzgórze, na którym stoi 
zamek w Grodźcu, zosta-
ło przy okazji przebudowy 
przeprowadzonej przez Bodo 
Ebhardta tak dokładnie spe-
netrowane, że archeolodzy 
nie mają tu już czego szukać. 
Obóz fundacji Archeo obalił 
tą tezę. Młodzież nie musiała 
mocno zagłębiać się w zie-
mię, by trafić na ślady prze-
szłości.

- Mamy ceramikę od 
epoki brązu poprzez wcze-
sne średniowiecze aż po 
wiek VIII - mówi Mariusz 
Łesiuk, archeolog. Kilka lat 
temu z Bartłomiejem Grusz-
ką w pobliskiej Olszanicy 
odkopał zamek Czarnego 
Krzysztofa, najsłynniejszego 
śląskiego raubrittera. Tym 
razem jednak nie mniej niż 
na znalezisku zależało mu na 

edukacji. Chciał, by młodzi 
mieszkańcy gminy pozna-
li historię swej okolicy, więc 
zanim przystąpili do kopania, 
opowiedział im o przeszło-
ści zamku i osadnictwa na 
Grodźcu.

Ekipa poszukiwaczy liczy 
dziewięć osób. Ola, Agata, 
Karolina, Aneta, Ewelina, 
Dominika, Magda, Krystian 
i Tomek przez pięć dni prze-
szukiwali wybrany na chybił 
trafił fragment podgrodzia. 
Obóz sfinansowały na spół-
kę Starostwo Powiatowe w 
Złotoryi i Urząd Gminy w 
Zagrodnie.

Co dalej ze znaleziskiem? 
Na razie Mariusz Łesiuk 
musi każdą skorupę, każdy 
gwóźdź, opisać. A potem?

- Cieszyłbym się, gdyby 
na zamku w Grodźcu po-
wstało muzeum, w którym 
można by prezentować efekt 
wykopalisk - mówi Mariusz 
Łesiuk.
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Młodzież z Zagrodna odkryła na podgrodziu ślady osadnictwa sprzed dwóch i pół tysiąca lat
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Wesołe Smerfy. Drugi 
dom dla Twojego dziecka
Klub Malucha Wesołe Smerfy stara się przypominać atmosferą ciepły 
rodzinny dom. To pierwszy w Legnicy klub dziecięcy oferujący profesjo-
nalną opiekę nad dziećmi w wieku od jednego roku do trzech lat. Zapew-
nia do 5 godzin zajęć dziennie bez konieczności zapisywania malca na 
stałe. Dba też o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych.

Godziny otwarcia Klu-
bu Malucha są dostosowane 
do potrzeb legniczan. Z tego 
powodu placówka pracuje 
również w sobotę. Rodzice 
mogą być zupełnie spokoj-
ni: o pociechy zostawione w 
klubie Wesołe Smerfy. Do-
świadczona, profesjonalna 
kadra pedagogiczna z wielo-
letnim stażem jest gwarancją, 
że dzieci spędzą czas wesoło, 
pożytecznie, ciekawie i bez-
piecznie. Opiekunowie orga-
nizują im gry z elementami 
edukacyjnymi, towarzyszą w 
spontanicznej zabawie, pobu-
dzają do twórczości artystycz-
nej, uczą samoobsługi, ćwiczą 

sprawność manualną, prowa-
dzą gimnastykę buzi i języka, 
wspomagają rozwój zmysłów 
węchu, smaku i dotyku. Za 
zgodą rodziców klub wpro-
wadza też zajęcia dodatkowe, 
zależnie od zapotrzebowania. 
Wszystkie działania są dosto-
sowane do poziomu rozwoju 
psychoruchowego dziecka. 

Celem placówki jest spra-
wowanie opieki nad dziec-
kiem w warunkach bytowych 
zbliżonych do środowiska 
domowego, oraz zapewnienie 
dziecku odpowiedniej opieki 
pielęgnacyjnej i edukacyjnej 
z uwzględnieniem indywidu-
alnych potrzeb dziecka. Miej-

sce zostało tak pomyślane, 
aby młody człowiek miał w 
nim zapewnione warunki do 
optymalnego rozwoju inte-
lektualnego, emocjonalnego. 
Tu dba się, by dzieci budo-
wały prawidłowe relacje ze 
środowiskiem społeczno-kul-
turowym i przyrodniczym.  
Zajęcia wprowadzają dzieci 
w świat wartości estetycznych 
poprzez rozwijanie umiejęt-
ności wypowiadania się w 
formie muzycznej, plastycz-
nej, teatralnej.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych – mówi 
Ewa Celińska, dyrektor Klu-
bu Malucha Wesołe Smerfy.
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Sudecka Zagroda Edukacyjna
Na wyświetlonym w powietrzu trójwymiarowym obrazie kuli ziemskiej będzie można śledzić rozkład oceanów i pływy wód. W innej sali ma wybuchać 
wulkan. Pierwsza eksplozja już blisko. I pierwsza powódź w miniaturze, którą będzie można obserwować z bliska. Z pomocą naukowców z różnych stron 
Polski mieszkańcy Dobkowa kończą szykować miejsce, które będzie turystycznym hitem Dolnego Śląska.

O powstającej w Dob-
kowie Sudeckiej Zagrodzie 
Edukacyjnej mówi się, że to 
będzie takie Centrum Nauki 
Kopernik w miniaturze, na 
skromniejszą, wiejską skalę. 
Ale Ewelina Rozpędowska 
ze Stowarzyszenia Partner-
stwo Kaczawskie śmieje się: - 
Centrum musiało kosztować 
ogromne pieniądze. My mie-
liśmy tylko 3 miliony złotych 
- mówi.

Na początku kupili za-
puszczone gospodarstwo z 
budynkami z XIX wieku. My-
śleli o innym, z domem sza-
chulcowym, ale okazało się za 
drogie. Choć i w tej zagrodzie 
dostrzegli bardzo charakte-
rystyczną dla tutejszej archi-
tektury konstrukcję: opaskę z 
piaskowca, mur z łupków. Kie-
dyś takie budynki stanowiły o 
specyfice sudeckiego krajobra-
zu. Zniknęły z niego niemal 
zupełnie.

W 2013 roku ruszyli z re-
montem, który obecnie ma się 
ku końcowi. Jeśli nic nieprze-
widzianego się nie wydarzy, 
tej jesieni Sudecka Zagroda 
Edukacyjna rozpocznie dzia-
łalność. Będzie bazą dla zie-
lonych szkół, ze schroniskiem 
i gotowym programem zajęć, 
otwartą jednocześnie na indy-
widualnych turystów, zwykłe 

rodziny, zorganizowane grupy 
dorosłych czy dzieci.

Bawiąc się i eksperymentu-
jąc, korzystając z nowoczesnej 
technologii umożliwiającej np. 
wyświetlanie trójwymiaro-
wych hologramów, goście za-
grody będą poznawać procesy, 
które ukształtowały krajobraz 
Sudetów i zdecydowały o jego 
georóżnorodności. Ponieważ 
Dobków leży w sercu Krainy 
Wygasłych Wulkanów, szcze-
gólny nacisk zostanie położo-
ny na przekazywanie wiedzy o 
wulkanizmie. W zaciemnionej 
sali z dobrym nagłośnieniem i 
innymi realistycznymi efekta-
mi będzie można przeżyć wy-
buch wulkanu. W innej stanie 
platforma imitująca trzęsienie 
ziemi. Specjalny model pokaże 
wpływ regulacji rzek na wy-
stępowanie powodzi. Nawet 
plac zabaw - z piaskiem i wodą 
- będzie miał charakter edu-
kacyjny. Skupiając jak w so-
czewce niepowtarzalne walory 
tej części Polski, zagroda chce 
szerzyć ekofilozoficzne spoj-
rzenie na świat, uczyć dzieci i 
dorosłych szacunku do przy-
rody oraz odpowiedzialnego 
korzystania z jej dóbr.

- W całym budynku cha-
rakteru nie zmieni jedno po-
mieszczenie: ciemna kuchnia 
ze starym piecem chlebowym, 

gdzie zamierzamy prowadzić 
warsztaty kulinarne - opowia-
da Ewelina Rozpędowska.

Niezbędnym zapleczem 
dla tych warsztatów będzie 
tradycyjny ogród, w którym 
dzieci znajdą uprawiane eko-
logicznie warzywa i zioła. 
Przed wypróbowaniem ja-
kiegoś mającego kilkadziesiąt 
lub kilkaset lat przepisu, trze-
ba więc będzie pobuszować 
wśród grządek.

W ramach projektu 
"Sudecka Zagroda Eduka-
cyjna. Jak ekofilozofia wraca 
na wieś" za 630 tys. zł z Eu-
ropejskiego Obszaru Gospo-
darczego remontowany jest 
drugi budynek, w którym w 
sposób modelowy chronione 
będą rzadkie gatunki zwierząt 
jak np. sóweczki czy nietope-
rze, a także cała masa owa-
dów. Działania w Dobkowie 
wspiera finansowo Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Także Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska, który udzielił 
dotacji i pożyczki, oraz gmina 
Świerzawa, która poręczyła tę 
pożyczkę. Zapaleńcom z Part-
nerstwa Kaczawskiego poma-
ga Izba Rolnicza w Jaworze i 
Legnicy. Pomoc merytoryczną 
zapewnia społeczna rada na-
ukowa przy Sudeckiej Zagro-

dzie Edukacyjnej, gromadząca 
autorytety z różnych uczelni 
w Polsce. Podczas pierwszego 

Spotkania Filantropów Ka-
czawskich zebrano 9737 zło-
tych - posłużyły jako wkład 

własny, niezbędny by starać się 
o fundusze norweskie.

Piotr Kanikowski

Sala Ziemi, sala kaczawska, sala eksperymentów, sala kinowa... Wizuali-
zacje wnętrz Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej.

Pysznie, ślicznie, przyjemnie

Restaura-
cja Bigos, dopiero 
co otwarta przy ul. Maksymi-
liana Kolbego, budzi entuzjazm 
legniczan, którzy już mieli oka-
zję się w niej stołować. Kom-
plementują przytulne wnętrze, 
miłą obsługę, przemyślaną kar-
tę dań, przystępne ceny, smak 
potraw i kunszt kucharza.

Takiego lokalu jeszcze w 
Legnicy nie było. Właściciele 
Bigosu zamontowali w kuchni 
kamerę a w sali restauracyj-
nej dwa duże telewizory. Po 
złożeniu zamówienia klienci 
mogą obserwować, jak kucharz 
przygotowuje dla nich posiłek, 
lub pobuszować w biblioteczce 
pełnej książek do wypożycze-

nia za darmo. 
Jednych wciąga lek-

tura, innych fascynujący kuli-
narny teatr, wszyscy chwalą do-
mową, sympatyczną atmosferę. 

Magnesem, który ma przy-
ciągać smakoszy do Bigosu, jest 
wyborna kuchnia.

W tym tygodniu hitem jest 
przepyszny Burger z kawałem 
soczystej wołowiny i świeżymi 
warzywami ,podawany z gril-
lowaną marchewką- do odwo-
łania 20% taniej, czyli jedyne 8 
zł!

Zapewniamy, że będzie to 
najlepiej wydane 8 zł w Pań-
stwa życiu.

Zapraszamy!

Adres:
ul. Świętego Maksymi-
liana Kolbe 7
59-220 Legnica

Godziny otwarcia:
codziennie 10-22
Zamówienia:
797-797-828

Rezerwacje:
785 665 248



Odzyskaj ostrość widzenia
Soczewki progresywne zapewniają wyraźne i ostre widzenie na każdą odległość. Specjaliści z Salonów Optycznych OKO Krzysztof Seniów 
bezpłatnie zbadają wzrok i pomogą dobrać szkła o optymalnej mocy. Można też w nich dostać zniżkę na okulary za... wiek. 

Masz ukończone 40 lat? Tak?! A czy kiedykolwiek 
odczułeś brak kontrastu lub ostrości widzenia w trakcie 
czytania…menu w restauracji, informacji o dawkowa-
niu leków, treści naklejek na towarach w supermarke-
cie? Czy kiedykolwiek martwiło Cię to, że niewyraźnie 
widzisz… znajdujące się w oddali znaki drogowe wie-
czorem, litery i cyfry w telefonie komórkowym, etykiety 
z cenami na wystawach? Jeśli tak, to może powinieneś 
pomyśleć o wymianie soczewek w swoich okularach… 
Prezbiopia jest naturalną ewolucją wzroku, która doty-
czy każdego po 40. roku życia i objawia się trudnościa-
mi z wyraźnym widzeniem z bliska; szczególnie przy 
słabym oświetleniu. Z upływem lat oko traci zdolność 
do akomodacji, czyli dostosowywania się do dobrego 
widzenia na każdą odległość. Zjawisko to można po-
równać do działania obiektywu aparatu fotograficzne-
go z funkcją autofocus, który nie nastawia prawidłowej 
ostrości obrazu.  Pogorszenie się wzroku około 40. roku 
życia jest naturalnym procesem wynikającym z fizjo-
logii oka człowieka. Nie jest to powód do zmartwień, 
ponieważ istnieje rozwiązanie, które przywraca natu-
ralne widzenie na każdą odległość – są nim soczewki 
progresywne. Zapewniają one wyraźne i ostre widzenie, 
niezależnie od odległości. Dzięki nim, nosimy tylko 
jedną parę okularów bez konieczności ciągłej ich zmia-
ny. Bez względu na to czy jesteśmy krótkowidzami, czy 
dalekowidzami, czy mamy astygmatyzm – soczewki 
progresywne skorygują nasz wzrok, jednocześnie przy-
wracając naturalne widzenie na każdą odległość. Salo-
ny Optyczne OKO Krzysztof Seniów zapraszają na B 
E Z P Ł A T N E badanie wzroku w zakresie doboru 
mocy soczewek progresywnych przeprowadzane przez 
okulistę, specjalistę. Zapisy na badanie telefonicznie lub 
bezpośrednio w salonach OPTYK OKO oraz w salo-
nie OMEGA OPTYK w Galerii Ferio - szczegóły w 
salonach. Soczewki progresywne oferowane przez salo-
ny optyczne OKO oraz Omega Optyk są produktem 
najwyższej jakości, będące wynikiem najnowszej wiedzy 
optycznej. Uwzględniając wartości korekcyjne klienta 
oraz wybraną oprawę korekcyjną  specjaliści komfortu 
widzenia z salonów optycznych OKO i OMEGA ideal-
nie dostosują soczewki, gwarantując naturalne widzenia 
w każdych warunkach.  

 Oczy ujawniają zdecydowanie więcej informa-
cji na temat naszego stanu zdrowia niż tylko to, jaką 
mamy ostrość naszego wzroku. Oczy to okno, przez 
które specjalista może ocenić ogólny stan naszego zdro-
wia. Wiele zaburzeń przemiany materii wpływa na stan 
naczyń krwionośnych, badanie oczu ma kluczowe zna-
czenie we wczesnym diagnozowaniu wielu schorzeń. 
Dlatego tak ważne są systematyczne kontrole , nawet 
jeżeli nie mamy żadnych problemów ze wzrokiem. Za-
wsze pamiętajmy o regularnym badaniu wzroku! 

 Ze względu na duże zainteresowanie naszych klientów przedłużamy promocję ZNIŻKA ZA 
WIEK ,a o szczegóły promocji zapytaj w salonach Optyk OKO oraz Omega Optyk. 

R
EKLAM

A



10WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl 24 lipca 2014

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,45 zł 48 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI WYMIANA 
BUTLI

TURYSTYCZNYCH

ERTMS to zintegrowany 
system zarządzania ruchem 
kolejowym, który docelowo 
ma działać na najważniejszych 
liniach kolejowych w Europie. 
W Polsce wdrażany jest m.in. 
na linii kolejowej E30 z Le-
gnicy do Bielawy Dolnej. Na 
liczącym ponad 84 km odcin-
ku zamontowano urządzenia 
przytorowe – eurobalisy oraz 
maszty radiokomunikacyjne. 
Uzupełnieniem systemów ulo-
kowanych w infrastrukturze są 
urządzenia pokładowe w loko-
motywach, wspomagające oraz 
kontrolujące pracę maszynisty.

W czerwcu br. na zamknię-
tych dla ruchu odcinkach linii 
kolejowych, najpierw od stacji 
Okmiany i szlaku Okmiany – 
Bolesławiec, następnie na od-
cinku pilotażowym Okmiany 
– Bolesławiec – Zebrzydowa 
rozpoczęto testy systemu. Po-
zwolą one zweryfikować przy-
jęte założenia dotyczące roz-
wiązań technicznych. W czasie 
prób sprawdzane są wszystkie 
aspekty działania systemu, w 
tym zasięg sygnału radiowego 
oraz transmisja danych pomię-
dzy urządzeniami przytorowy-
mi i pokładowymi.

– Testy odbywają się we-
dług specjalnie opracowanych 
scenariuszy, które zakładają 
m.in. usterki czy celowe dzia-
łania, np. niepodjęcie hamo-
wania przez maszynistę lub 

niereagowanie na wskazania 
urządzeń. Pozwoli to spraw-
dzić, czy system w prawidłowy 
sposób zareaguje w tych eks-
tremalnych sytuacjach – mówi 
Jarosław Kozłowski z PKP 
Polskich Linii Kolejowych 
S.A., odpowiedzialny za inwe-
stycję. – Przeprowadzone do 
tej pory próby potwierdzają, że 
system sprawuje się zgodnie z 
przyjętymi założeniami – do-
daje.

W próbach bierze udział 
lokomotywa z serii EP09 z 
zabudowanymi urządzeniami 
pokładowymi ETCS i GSM
-R. Po pomyślnym zakończe-
niu testów linia kolejowa wraz 
z systemem zostanie wprowa-
dzona do eksploatacji, a wie-
dza zdobyta podczas badania 
posłuży do wdrożenia pod-
systemów ERTMS/ETCS i 
ERTMS/GSM-R na sieci ko-
lejowej zarządzanej przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.

System ERTMS drugie-
go poziomu obejmuje ETCS, 
czyli Europejski System Ste-
rowania Pociągiem, który 
umożliwia ciągłą kontrolę 
pracy maszynisty. Jego działa-
nie polega na komunikowaniu 
się urządzeń przytorowych z 
lokomotywą i przekazywaniu 
informacji dotyczących m.in. 
maksymalnej dozwolonej 
prędkości na danym odcinku. 
W skład ERTMS drugiego 

poziomu wchodzi również 
cyfrowy system kolejowej 
komunikacji GSM-R, który 
wykorzystuje dedykowany ko-
lei standard bezprzewodowej 
transmisji danych GSM do 
komunikacji głosowej między 
pracownikami kolei (dyżur-
nymi ruchu, dyspozytorami, 
maszynistami, pracownikami 
obsługi technicznej) oraz do 
przekazywania informacji do 
lokomotyw.

Efektem wdrożenia sys-
temu ERTMS na polskich 
liniach kolejowych będzie 
przede wszystkim zwiększe-
nie poziomu  bezpieczeństwa 
ruchu pociągów, co przekłada 
się na zwiększenie komfortu 
podróżowania. Dzięki inte-
roperacyjności systemu, możli-
wy będzie swobodny przejazd 
pociągów między sieciami ko-
lejowymi różnych zarządców. 
Nie będzie też konieczności 
wymiany lokomotyw na gra-
nicach poszczególnych państw.

Inwestycja realizowana 
jest w ramach projektu „Mo-
dernizacja linii kolejowej E 30, 
etap II. Pilotażowe wdrożenie 
ERTMS/ETCS i ERTMS/
GSM-R w Polsce na odcinku 
Legnica – Węgliniec – Biela-
wa Dolna” POIiŚ 7.1-15.1.

Źródło: PKP Polskie Linie 
Kolejowe

Od miesiąca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. testują europejski system zarządzania ruchem kolejowym ERTMS poziomu drugiego. Na szlaku, który 
wybrano do przeprowadzenia prób, badane jest między innymi działanie urządzeń w ekstremalnych sytuacjach. 

System ERTMS zdał egzamin

Lokalne Centrum Sterowania w Bolesławcu – serce systemu ERTMS.

Tą lokomotywę wykorzystano do testowania nowego systemu sterowania 
ruchem. 
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McDonald’s® zaprasza na Festival Smaków
W polskiej sieci McDonald’s ruszyła promocja Festival Smaków. W promocyjnej ofercie znalazły się dwa zupełnie nowe wrapy z soczystym kurczakiem - 
McWrap® Hawajski oraz McWrap® Włoski. McFlurry Snickers to z kolei nowość, która szczególnie ucieszy miłośników lodowych deserów. Promocyjną 
ofertę uzupełniają: McRoyal Podwójny, złociste Łódeczki Ziemniaczane z sosem śmietanowym oraz Sałatka Szefa. Dodatkowo goście, którzy w trakcie 
trwania promocji zakupią McZestaw powiększony, sałatkę Kurczak Premium lub Chicken Box otrzymają szklankę Coca-Cola gratis.  

McWrap® Hawajski to 
owinięty w pszenny placek,  
wyśmienity soczysty kurczak 
w opcji chrupiącej bądź grillo-
wanej. Do tego sałata, ser tarty 
cheddar, ananas i wyśmienity 
sos o orientalnej nucie.

Na miłośników śródziem-
nomorskich smaków czeka 
McWrap® Włoski. Soczy-
sty grillowany lub chrupiący 
kurczak otulony pszennym 
plackiem z dodatkiem świeżej 
chrupiącej rukoli, sera mozza-
rella i pomidorów, którego smak 
dopełniają dwa sosy: pesto i bal-
samiczny.

McWrap® Bekon De-
LUXE to połączenie soczystego 
kurczaka i chrupiącego bekonu,  
sałaty, pomidora i pysznego sosu 
miodowo-musztardowego.

McWrap® KLASYCZNY 
to propozycja dla wszystkich, 
którzy uwielbiają połączenie 
kurczaka, sałaty, chrupiącej ru-
koli, tartego sera  cheddar i po-
midora. Całość dopełniają dwa 
wyśmienite sosy: pomidorowo-
cebulowy oraz majonezowy.

Kolejną pozycją w menu 
jest McRoyal Podwójny. To 
jeszcze jedna odsłona królew-
skiej kanapki, w której znajduje 
się soczyste mięso wołowe, ser 
cheddar, pikle, cebula i pszen-
na bułka z sezamem. McRoyal 

Podwójny zawiera dodatkową 
porcję mięsa wołowego.

McFlurry Snickers to wy-
śmienite lody McFlurry z cze-
koladowo-karmelową polewą i 
posypką Snickers składającą się 
z orzechów ziemnych i czekola-
dowo-karmelowych kulek.

Do oferty wraca dobrze 
znana przekąska – złociste Łó-
deczki Ziemniaczane z sosem 
śmietanowym, które są dostęp-
ne osobno oraz przy zakupie 

McZestawu Powiększonego.
Miłośników lekkich prze-

kąsek ucieszy pojawienie się w 
menu Sałatki Szefa – chrupią-
cego miksu sałat z pomidorkami 
koktajlowymi, jajkiem, szynką i 
wyśmienitym serem cheddar.

Zapraszamy na fanpage Mc-
Donald’s Polska https://www.
facebook.com/McDonaldsPolska i 
www.mcdonalds.pl.

Kryzys wiary
Spadek liczby uczestni-

ków mszy świętych to zja-
wisko obserwowane w całej 
Polsce, gdzie w ciągu 10 lat 
z praktykowania zrezygno-
wały aż 2 miliony katolików. 
Ale w diecezji legnickiej ów 
kryzys jest głębszy niż wska-
zywałaby średnia krajowa.

Z badań Instytutu Staty-
styki Kościoła Katolickiego 
wynika, że w parafiach pod-
ległych legnickiej kurii tzw. 
dominicantes (obecni na 
mszy świętej) stanowią 30,1 
proc wiernych (przy wspól-
nym dla wszystkich diecezji 
założeniu, że wierni to 96 
proc. polskiego społeczeń-
stwa). Zatem tylko w ciągu 
ostatnich 3 lat z praktyko-
wania niedzielnej mszy świę-
tej zrezygnowało aż 3,5 proc. 
diecezjan czyli około 27 ty-
sięcy ludzi. Niższy odsetek 
dominicantes wykazuje tylko 

8 diecezji. Średnia krajowa 
to 39,1 proc. W diecezji sie-
dleckiej, skąd pochodzi nasz 
nowy ordynariusz, ks. biskup 
Zbigniew Kiernikowski, do 
uczestnictwa w niedzielnej 
mszy świętej poczuwało się 
46,2 proc. wiernych.

Stopniowy spadek obser-
wuje się również wśród com-
municantes, czyli wiernych 
przystępujących do komunii 
świętej. Jeszcze w 2010 było 
to 14,4 proc. wszystkich 
diecezjan. Dziś do komunii 
świętej przystępuje zaledwie 
13,1 proc. wiernych, o 3,3 
proc. mniej niż wynikałoby 
ze średniej krajowej.

W obu zestawieniach 
(dominicantes i commu-
nicantes) diecezja legnicka 
plasuje się wśród najmniej 
pobożnych.

Zdaniem Episkopatu 
Polski, niepogłębiona wia-

ra okazuje się za słaba w 
obliczu konkurencyjnych 
wartości, które towarzyszą 
społecznym przemianom w 
naszym kraju. "Zbyt słabo 
ugruntowane duchowo prak-
tyki ulegają erozji, stając się 
coraz mniej regularne, aż do 
całkowitego zaniku i zaprze-
stania praktykowania. Po-
jawiają się nowe style świę-
towania niedzieli. Można 
zakładać, że nowe style nie 
opierają się na identyfikacji 
ze społecznością lokalną, a 
być może nawet mniej zako-
twiczone są w więzi rodzin-
nej. Istotniejszą rolę odgry-
wają w nich natomiast więzi 
towarzyskie, spędzanie czasu 
na wypoczynku, w gronie 
znajomych oraz przed tele-
wizorem" - czytamy w anali-
zie danych statystycznych na 
stronie Episkopat.pl.

Piotr Kanikowski

Po chwilowym wzmożeniu aktywności wiernych, zaobserwowanym w roku 
2010, z roku na rok w diecezji legnickiej zmniejsza się odsetek osób cho-
dzących w niedzielę na mszę i przystępujących do komunii świętej. Prokuratura Rejonowa w 

Jaworze zakończyła śledztwo 
w sprawie bulwersującej zbrod-
ni, do której doszło w jednej z 
podjaworskich wiosek. Jej ofiarą 
padła samotna schorowana ko-
bieta, poruszająca się o kulach 
inwalidzkich; sympatyczna, 
otwarta, ufna.

25-letnia Agnieszka J. wy-
chowała się po sąsiedzku. Zwią-
zała się z Damianem S., 27-let-
nim narkomanem z Legnicy, w 
styczniu 2013 roku wypuszczo-
nym z więzienia. Zanim z dwój-
ką dzieci (2,4 lata) wyprowadzili 
się pod Zgorzelec, przez dwa 
miesiące pomieszkiwali u matki 
Agnieszki J.

Według prokuratury to 
on był motorem zbrodni. Nie 
uszło jego uwadze, że staruszka 
dostaje pieniądze z zagranicy. 
Był przekonany, że odłożyła 
w domu nielichą sumkę.   Da-
mian S. potrzebował gotówki na 
narkotyki. Gdy wyjechali spod 
Jawora, przez kilka dni nama-
wiał Agnieszkę J., by wróciła i 
okradła sąsiadkę. Instruował ją, 

jak to zrobić, by nie zostawić 
śladów. Miała ją bić kijem lub 
metalową rurą od odkurzacza, a 
potem przeszukać dom i uciec z 
kosztownościami.

Agnieszka J. posłuchała. 
Taka już była. Dom rodziców 
był pusty, więc przez nikogo 
niezauważona zabrała z niego 
lateksowe rękawiczki. Zapu-
kała do starszej pani i została 
wpuszczona do środka. Od razu 
w wulgarnych słowach poinfor-
mowała gospodynię, że przyszła 
ją zabić. Chwyciła kuchenny 
nóż. Cięła nim gospodynię 
wzdłuż szyi, otwierając mocno 
krwawiącą ranę. Gdy podczas 
kolejnych ciosów nóż się zła-
mał, Agnieszka J. zastąpiła go 
tłuczkiem do mięsa. Biła nim 
staruszkę po głowie. Potem pró-
bowała dobić ofiarę kulą inwa-
lidzką.

Splądrowała mieszkanie. 
Poza łańcuszkiem i bransoletką, 
znalazła niespełna 150 złotych i 
około 100 euro. Zabrała pienią-
dze, umyła się, przebrała w rze-
czy ofiary i uciekła. Pociągiem 

wróciła do domu pod Zgorzel-
cem, wyrzucając po drodze za-
krwawione ubranie. Potwornie 
zmaltretowana staruszka (liczne 
złamania kości twarzoczaszki, 
rany cięte szyi i rąk, rany tłuczo-
ne, itd) przeżyła wyłącznie dzię-
ki szybkiej pomocy medycznej. 
Jej stan psychiczny do dziś się 
nie poprawił: kiedyś ufna i ser-
deczna, dziś boi się ludzi.

Niewielki łup rozczaro-
wał i zdenerwował Damiana 
S. Nazajutrz rano oboje wraz 
z dziećmi opuścili mieszkanie. 
Pojechali do Zgorzelca, gdzie 
w lombardzie zastawili biżute-
rię. Z pieniędzmi i amfetami-
ną udali się do Zielonej Góry. 
Potem pojechali nad jedno z 
okolicznych jezior, gdzie szybko 
odnalazła ich policja.

Agnieszka J. przyznała się. 
Stanie przed sądem oskarżona 
o zabójstwo połączone z rozbo-
jem. Damian S. odpowie za tzw. 
sprawstwo polecające, bo  pole-
cił uzależnionej od siebie kobie-
cie dokonanie zbrodni. 

Piotr Kanikowski

Nawet dożywocie może grozić młodej matce, która rok temu za namową konku-
benta usiłowała dla pieniędzy zabić 73-letnią sąsiadkę swoich rodziców. Gdy 
zmasakrowana nożem, tłuczkiem do mięsa i kulą inwalidzką staruszka leżała 
na podłodze, splądrowała mieszkanie. Znalazła 150 złotych i około 100 euro. 

Zabójcy z sąsiedztwa

Mamy dla naszych czytelników 20 zaproszeń do restauracji McDonald’s® na prze-
pyszne zestawy z kanapką jeżeli chcesz je wygrać, wyślij maila na adres konkur-
sy@24legnica.pl w treści podając imię i nazwisko oraz nr telefonu od czwartku 
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PONIEDZIAŁEK
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Jak ustalono, 2 2002 roku 
pacjentka była w ciąży. Prowa-
dził ją oskarżony ginekolog-po-
łożnik, 50-letni doktor Robert 
N . On też w grudniu 2002 roku 
przeprowadził cesarskie cięcie.

- Po zabiegu pokrzywdzona 
czuła się bardzo źle - relacjonuje 
prokurator Liliana Łukasiewicz, 
rzeczniczka prasowa Prokuratu-
ry Okręgowej w Legnicy. - Mia-
ła wzdęty brzuch i nie mogła 
jeść. Bóle się nasilały. Kobietę 
leczono z powodu dolegliwości 
żołądkowych.

W 2007 r. pacjentka po-
nownie zaszła w ciążę i ponow-
nie zajmował się nią ten same 
lekarz. Gdy w grudniu 2007 r. 
trafiła do szpitala z silnym bó-
lem w okolicy żołądka, doktor 
N. podejrzewał mięśniaka ma-
cicy. Ale ciąża przebiegła bez 
powikłań i w kwietniu 2008 
r. została przez pana doktora 
rozwiązana kolejnym cięciem 
cesarskim. Nawet wówczas nikt 
nie zauważył starej gazy w brzu-
chu.

Dopiero po dalszych 2 
latach, gdy w lipcu 2010 r. po-
krzywdzona ponownie trafi-
ła do szpitala z silnym bólem 
brzucha, badania wykazały 
obecność ciała obcego. Po ope-

racji przeprowadzonej 25 lipca 
2010 r. ujawniono, iż był to ma-
teriał opatrunkowy w postaci 
gazy chirurgicznej.

- Doprowadziło on do 
powstania guza zapalnego z 
wciągnięciem w jego obszar 
pętli jelita cienkiego. To z kolei 
stanowiło podłoże rozwijania 
się niedrożności mechanicz-
nej przewodu pokarmowego z 
towarzyszącymi pacjentce od 
2002 r. dokuczliwymi bólami - 
informuje Liliana Łukasiewicz. 
-W toku śledztwa uzyskano 
opinie zakładów medycyny są-
dowej z Białegostoku i Warsza-
wy. Biegli orzekli, że oba zabiegi 
cięcia cesarskiego przeprowa-
dzono zgodnie

z wiedzą medyczną i sztu-
ką lekarską. Eksperci nie mieli 
jednak żadnych wątpliwości, że 
pozostawienie w jamie brzusz-
nej ciała obcego świadczy o 
braku należnej staranności w 
czasie operacji i stanowi istotną 
nieprawidłowość postępowania 
medycznego, kwalifikującą to 
postępowanie do kategorii błę-
du medycznego. Robert N. nie 
sprawdził pola operacyjnego 
przed jego zamknięciem, zaś 
Małgorzata P. nie przeliczy-
ła materiałów opatrunkowych 

użytych do zabiegu.
Zdaniem prokuratury, po-

zostawienie ciała obcego w ja-
mie brzusznej pacjentki w tym 
konkretnym przypadku spowo-
dowało bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia albo 
zdrowia w zakresie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Rober-
towi N. i Małgorzacie P. przed-
stawiono zarzuty.

Jak informuje prokurator 
Liliana Łukasiewicz, przesłu-
chany w charakterze podejrza-
nego Robert N. przyznał, że w 
2002 r. i 2008 r. przeprowadził 
u pokrzywdzonej dwie operacje 
cesarskiego cięcia. Potwierdził, 
że do pozostawienia materiału 
opatrunkowego musiało dojść 
podczas którejś z nich. Odmó-
wił jednak dalszych wyjaśnień 
w sprawie. Przesłuchana w 
charakterze podejrzanej Mał-
gorzata P. przyznała, że uczest-
niczyła w obu operacjach jako 
instrumentariuszka i odmówiła 
składania wyjaśnień. Oskarżo-
nym grozi kara od 3 miesięcy 
do 5 lat pozbawienia wolności. 
Sprawę rozpozna Sąd Rejono-
wy w Lubinie.

Piotr Kanikowski

Pacjentka prywatnej kliniki położniczej z Lubina przez 8 lat nosiła w brzu-
chu gazę chirurgiczną. O wyjęciu opatrunku zapomnieli lekarz i instrumen-
tariuszka, którzy w 2002 roku wykonywali u niej zabieg cesarskiego cięcia. 
Kobieta cierpiała, chodziła po lekarzach, w końcu poznała przyczynę bólu. 
Prokuratura Rejonowa oskarżyła doktora Roberta N. i Małgorzatę P. o na-
rażenie pacjentki na utratę życia i zdrowia.  

Osiem lat z gazą w brzuchu

Wioski dobiły targu z KGHM
Trwają zaawansowane prace przygotowawcze do rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” o Kwaterę Południo-
wą. KGHM blisko współpracuje w tej sprawie z gminami, na których terenie położony jest zbiornik. W piątek, 18 lipca, podpisał porozumienie z miesz-
kańcami pięciu miejscowości, które najbliżej będą sąsiadować z przyszłą Kwaterą Południową. 

"Żelazny Most" to naj-
większy w Europie obiekt 
unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, powstałych 
po wzbogacaniu rudy miedzi. 
KGHM rocznie wydobywa ok. 
30 mln ton rudy miedzi, ponad 
29 mln ton to odpady, które 
są deponowane w OUOW 
„Żelazny Most”. Początkowo 
zakładano, że zbiornik będzie 
czynny do roku 2015 – 2016, 
kiedy, według ówczesnych 
szacunków, miała zakończyć 
się eksploatacja złoża w kopal-
niach KGHM. Dzisiaj KGHM 
wdraża nowe technologie, któ-
ra umożliwiają zejście z wy-
dobyciem na głębokość poni-
żej 1200 m. Ich zastosowanie 
zapewni KGHM możliwość 
prowadzenia eksploatacji przez 
kolejne 20-30 lat. Dzięki temu 
KGHM nadal będzie wspie-
rać rozwój sąsiadujących z nim 
gmin i lokalnych społeczności.

Przedłużenie życia kopalń 
wymaga rozbudowy OUOW 
„Żelazny Most”. Przeprowa-

dzono bardzo dokładne analizy 
i konsultacje z Zespołem Eks-
pertów Międzynarodowych, 
który od początku działalności 
OUOW „Żelazny Most” czu-
wa nad jego bezpieczeństwem. 
Na ich podstawie przygoto-
wano koncepcję rozbudowy 
obiektu o Kwaterę Południową 
o powierzchni ok. 609 ha. Te-
ren rozbudowy obejmie część 
północnego stoku Wzgórz 
Dalkowskich. W granicach 
planowanej rozbudowy znaj-
dują się tereny należące do 
Lasów Państwowych – 540 ha, 
do KGHM Polska Miedź S.A. 
– 67 ha i do gminy Polkowice 
– 1,3 ha.

– Dzięki temu zwiększa-
my powierzchnie składowania 
odpadów oraz ograniczamy 
podnoszenie zapór o kolejne 
kilkadziesiąt metrów. To jest 
wariant rozbudowy zapewnia-
jący najwyższy możliwy po-
ziom bezpieczeństwa obiektu, a 
co za tym idzie sąsiadujących z 
nimi miejscowości – informuje 

Wiesław Świerczyński, dyrek-
tor ds. technicznych w Zakła-
dzie Hydrotechnicznym.

Zgodnie z realizowaną 
przez KGHM polityką do-
brego sąsiedztwa, przyjęto, że 
planowana rozbudowa może 
zostać zrealizowana jedynie 
przy współpracy z lokalnym 
samorządem i mieszkańcami. 
Dla takiej współpracy niezwy-
kle istotny jest dialog społeczny 
i rzetelna wymiana informacji 
pomiędzy kluczowymi part-
nerami tego przedsięwzięcia. 
Jesienią 2013 roku przedsta-
wiciele KGHM wspólnie z 
burmistrzem Polkowic i miesz-
kańcami, rozpoczęli rozmowy o 
wyzwaniach związanych z roz-
budową obiektu oraz o potrze-
bach społecznych, które w per-
spektywie kilkunastu lat będą 
szczególnie ważne dla miesz-
kańców i gminy w kontekście 
działalności Kwatery Połu-
dniowej. Przez kilka miesięcy 
odbywały się sesje konsultacyj-
ne w pięciu miejscowościach, 

które najbliżej sąsiadować będą 
z przyszłą Kwaterą Południo-
wą: Tarnówek, Żelazny Most, 
Dąbrowa, Pieszkowice i Ko-
morniki. Fakt podpisania po-
rozumienia ma dużą wagę dla 
jego głównych sygnatariuszy.

– Po raz pierwszy we 
współpracy naszej firmy z lo-
kalnym samorządem i społecz-
nościami zdecydowaliśmy się 
na tak innowacyjny i pogłębio-
ny proces dialogu społecznego. 
Głęboko wierzę, że wiedza, 
jaką zyskaliśmy wszyscy, jako 
partnerzy dialogu, o swoich po-
trzebach, wzajemnym oddzia-
ływaniu oraz możliwościach i 
ograniczeniach, działania bę-
dzie dobrym fundamentem do 
naszej sprawnej współpracy na 
kolejne lata. Jestem przekona-
ny, że wypracowane postano-
wienia w ramach porozumienia 
przełożą się realnie na poprawę 
jakości życia mieszkańców – 
zapewnia Herbert Wirth, pre-
zes KGHM.

Podobnie podpisane poro-

zumienie komentuje Wiesław 
Wabik, burmistrz Polkowic:

- To jest pierwsze tego ro-
dzaju wspólne przedsięwzięcie, 
które wymagało nie tylko od-
powiedzialności, lecz również 
wyobraźni. Mam wrażenie, że 
udało się nam pogodzić warto-
ści społeczne z celami korpora-
cyjnymi. Projekt zakończył się 
powodzeniem, ale o 100 pro-
centowym sukcesie będziemy 
mogli powiedzieć, gdy wszyst-
kie mechanizmy i uzgodnienia 
będą w praktyce przestrzegane, 
a nawet częściowo doskonalo-
ne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

O równy udział wszystkich 
stron w procesie dialogu spo-
łecznego oraz wzajemne zrozu-
mienie potrzeb i ram możliwo-
ści współpracy dbali niezależni 
moderatorzy z firmy Good-
brand & Company Polska.

– Prace w ramach dialogu 
społecznego zaprojektowali-
śmy i staraliśmy się prowadzić 
w taki sposób, aby każda ze 
stron miała możliwość grun-

townie zrozumieć swoje po-
trzeby, oczekiwania, ale także 
ograniczenia w działaniach. Z 
wielką satysfakcją obserwo-
waliśmy, jak dzięki partner-
skiemu dialogowi osiągnięto 
porozumienie, które wymaga-
ło ogromnego zaangażowania 
każdej ze stron – komentuje 
Paweł Niziński, prezes Good-
brand & Company Polska.

Porozumienie obowią-
zywać będzie przez dwa lata 
z możliwością przedłużenia. 
Strony będą spotykać się dwa 
razy do roku w celu potwier-
dzania realizacji wzajemnych 
zobowiązań. Zakłada ono m.in. 
organizowanie wypoczynku dla 
dzieci oraz opieki zdrowotnej i 
badań mieszkańców, tym tzw.” 
białych sobót”, pomoc KGHM 
w rozwoju infrastruktury na te-
renach wiejskich a także współ-
pracę w podnoszeniu wiedzy i 
umiejętności zawodowych 
mieszkańców.

Źródło: KGHM

R
EK

LA
M

A



13WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl24 lipca 2014

Jaklewicz, Dwurnik i Nikifor. Nie ma ogórków
Przez całe wakacje oglądać można ekspozycje w legnickiej Galerii Sztuki, która na sezon ogórkowy przygotowała aż trzy nowości wystawiennicze. 

W ostatni piątek odbył się 
wernisaż wystawy „Metafizy-
ka geometrii” prezentującej 
płótna wrocławskiej artystki 
Karoliny Jaklewicz.„To ma-
larstwo w sam raz na upał w 
mieście” – żartuje kuratorka 
– „chłodne i monochroma-
tyczne obrazy są alternatywą 
dla tego co mamy za oknem, 
zacienione przestrzenie wy-
kreowane przez malarkę ku-
szą wyjątkowo w nieznośnie 
gorące dni ”.

Ale obrazy Karoliny Ja-
klewicz tylko pozornie po-
zbawione są światła. Krytycy 
doszukują się w nich głębo-
kiej metafizyki, a nawet od-
wołań do Absolutu. Bożena 
Kowalska, która od czterech 
dekad komentuje twórczość 
artystyczną, szczególnie z 
kręgu abstrakcji geometrycz-
nej, wspomina o „niezwy-
kłym, ezoterycznym klima-
cie wypełniającym obrazy, 
w których niepośrednią rolę 
odgrywa zawsze magia świa-
tła”.

Artystka, która prócz 
tego, że maluje, wykłada rów-

nież na Politechnice i kurato-
ruje w Galerii Socato, stawi 
się na wernisażu prosto z ple-
neru, na który co rok wyjeż-
dża wraz ze studentami.

Po metafizycznej geome-
trii, którą można oglądać w 
Galerii na pl. Katedralnym 
do 3 sierpnia, organizatorzy 
zapraszają na kolejne prezen-
tacje sztuki współczesnej. Od 
8 sierpnia będzie to wystawa 
„Biosfera” Juliusza Kosina. 
Zwycięzca zeszłorocznego 
Ogólnopolskiego Przeglądu 
Malarstwa Młodych PRO-
MOCJE rozwinął motyw, 
który przyniósł mu Grand 
Prix w Legnicy i zaprosi nas 
na kontemplację metafizyki 
miasta.

Z kolei w Galerii Ring 
będzie zbiorowy pokaz 
„Łemkowskiego Jeruzalem” 
–poplenerowej wystawy pre-
zentującej dzieła artystów w 
różny sposób związanych z 
Łemkowszczyzną.Gościem 
specjalnym tegorocznego 
pleneru jest Edward Dwu-
rnik, a na ekspozycji znajdą 
się prace 11 artystów, w tym 

również Nikifora. Oba wer-
nisaże zaplanowano na pią-
tek 8 sierpnia.

To nie wszystkie wakacyj-
ne inicjatywy Galerii Sztuki. 
W sierpniu działa Otwarta 
Pracownia Sztuki, która za-
prasza na bezpłatne zajęcia 
przy ul. Szkolnej 7, w godz. 
11.00-13.00 (4, 5, 6 oraz 11, 
12, 13 sierpnia). W dniach 
22-26 sierpnia odbędzie się 
druga edycja festiwalu street
-artu „Beetween the Walls”, 
który w partnerstwie z Gale-
rią Sztuki realizuje Fundacja 
Sztuka dla Ludzi. Natomiast 
na ostatni weekend wakacji 
(30 sierpnia) zaplanowa-
no czwartą już Familiadę, 
czyli kreatywne warsztaty 
familijne dla mieszkańców 
miasta, które odbędą się w 
Rynku i na dziedzińcu LCK 
w godz. 13.00-18.00. Wstęp 
na wszystkie wydarzenia jest 
bezpłatny. Zapraszamy.

Źródło: Galeria Sztuki w 
Legnicy

FOT. GALERIA SZTUKI W 
LEGNICY

Karolina Jaklewicz podczas piątkowego wernisażu oprowadziła publicz-
ność po własnej ekspozycji, komentując okoliczności powstania każde-
go z dzieł.
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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 25.07.2014
do 31.07.2014

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 obo-
wiązuje na seanse 3D oraz w 
Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 18 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 18 
zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 
24 zł, (pt. – nd., święta) 26 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 21 
zł, (pt. – nd., święta) 23 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 21 
zł, (pt – nd., święta) 23 z

Do wszystkich biletów na filmy 
3D doliczana jest dopłata w 
wysokości 3 zł. Jest to dopła-
ta związana z użytkowaniem 
okularów 3D, niezbędnych do 
właściwego odbioru projekcji 
trójwymiarowych. Okulary zo-
staną Państwu udostępnione 
do jednorazowego użytku. Pro-
simy 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. „Samoloty 2 – 2D” w Le-
gnicy – do wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli 
chcesz ją wygrać, wyślij maila na adres kon-
kursy@24legnica.pl w treści podając imię i 
nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ 
W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

MARATON SAGA ZMIERZCH:
25 lipca, w ciągu jednej nocy, w 
34 kinach sieci Helios w całej 
Polsce, zagramy wszystkie pięć 
części Sagi Zmierzch!
W odpowiedzi na prośby „Ma-
ratończyków”, wracamy do 
ekranizacji kultowej serii po-
wieści Stephanie Meyer – Saga 
Zmierzch. Już w piątek 25 lipca, 
o godzinie 21.00 rozpoczniemy 
maraton wszystkich pięciu czę-
ści filmowej sagi. Zabierzemy 
Was do niezwykłego, przeni-
kającego się świata wampirów i 
ludzi, do świata w którym kwit-
nie niecodzienna miłość Belli 
Swan (Kristen Stewart) i wam-
pira Edwarda Cullena (Robert 
Pattison).
Start: 25.07. godz. 21:00 
Meta: 26.07. godz. 08:00
KINO KONESERA:
LOCKE - NAPISY
DRAMAT, TRILLER, CZAS 
TRWANIA: 85 MIN., OD LAT: 
15, 
PRODUKCJA: USA
GODZ. – 18:45*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
30.07.2014
WAKACYJNE ORZEŹWIENIE:
KRAINA LODU / dubbing
KOMEDIA/ ANIMACJA/ FA-
MILIJNY, PRODUKCJA: USA, 
CZAS TRWANIA: 120min. 
GODZ. – 11:30
SKUBANI / dubbing
Animacja, Przygodowy, Familij-
ny, Czas trwania: 90 min., Od 
lat: b.o., Produkcja: USA
GODZ. – 10:15

POWSTANIE WARSZAWSKIE
DRAMAT, HISTORYCZNY, 
CZAS TRWANIA: 103 MIN., OD 
LAT: 12, 
PRODUKCJA: POLSKA
GODZ. – 16:15
PRZEDPREMIERA: 
SEKSTAŚMA / NAPISY
KOMEDIA, Od lat: 15, Produk-
cja: USA
Jay (Jason Segel) i Annie 
(Cameron Diaz) bardzo się 
kochają, ale dziesięć lat mał-
żeństwa i dwoje dzieci nieco 
osłabiło ich namiętność. Aby ją 
odzyskać zdecydowali się – bo 
czemu nie? – nagrać wideo, na 
którym podczas trzygodzinnej 
sesji wypróbowują każdą pozy-
cję z poradnika RADOŚĆ SEK-
SU. Wydawało się to dobrym 
pomysłem, dopóki nie odkryli, 
że ten bardzo osobisty filmik 
stał się ogólnie dostępny. 
Dla spanikowanej pary zaczy-
na się noc przygód – śledze-
nie tropów, ściganie przyjaciół, 
zbajerowanie szefa Annie – 
wszystko, by odzyskać wideo, 
reputację, zdrowie psychiczne 
i, co najważniejsze, ocalić ich 
związek.
GODZ. – 18:15
PREMIERY: 
HERCULES 3D / NAPISY
AKCJA / PRZYGODOWY, Od 
lat: 12, Produkcja: USA
Ziemia, czternaście tysięcy lat 
temu. Udręczona dusza półbo-
ga błąka się po świecie. Herku-
les (Johnson), syn potężnego 
Zeusa, przez całe życie nie 

zaznał niczego prócz cierpie-
nia. Po wykonaniu dwunastu 
ciężkich prac i utracie rodziny, 
poświęca się krwawym bitwom. 
Tylko one przynoszą mu ukoje-
nie. Za towarzyszy ma szóstkę 
podobnych mu straceńców, 
których łączy zamiłowanie do 
wojny i nieustająca bliskość 
śmierci. Ich los odmienia się, 
gdy król Tracji (Hurt) zechce, by 
uczynili jego armię najpotężniej-
szą na świecie. Zagubione du-
sze dostrzegą, jak nisko upadły, 
gdy stworzą wojowników równie 
bezwzględnych i żądnych krwi, 
jak one same.
GODZ. – 10:15, 17:30, 20:00
HERCULES 2D / NAPISY
AKCJA / PRZYGODOWY, Od 
lat: 12, Produkcja: USA
GODZ. – 14:00, 22:00
TYTUŁY TYGODNIA:
3D SAMOLOTY 2 / DUBBING
KOMEDIA/ AKCJA / PRZYGO-
DOWY, Od lat: B.O, Produkcja: 
USA
GODZ. – 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00
SAMOLOTY 2 / DUBBING
KOMEDIA/ AKCJA / PRZYGO-
DOWY, Od lat: B.O, Produkcja: 
USA
GODZ. – 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00
3D STEP UP: ALL IN - NAPISY 
MELODRAMAT / MUZYCZNY, 
Od lat: 12, Produkcja: USA, 
Czas trwania: 112
GODZ. – 19:00, 21:30
NOC OCZYSZCZENIA: ANAR-
CHIA - NAPISY 
HORROR, Od lat: 15, Produk-
cja: USA, Czas trwania: 115
GODZ. – 14:30, 18:45*, 21:00
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
30.07.2014
3D EWOLUCJA PLANETY 
MAŁP / napisy
Science-Fiction, Akcja, Od lat: 
15, Produkcja: USA
GODZ. – 14:45
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PRZYCHODZI FACET DO LE-
KARZA / napisy
Komedia, Czas trwania: 107 
min., Od lat: 12, Produkcja: 
Francja, Belgia
GODZ. – 12:15
RODZINNE REWOLUCJE na-
pisy
Komedia, Czas trwania: 117 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA
GODZ. – 20:30
GANG WIEWIÓRA dubbing 
Komedia, Animacja, Przygodo-
wy, Czas trwania: 86 min., Od 
lat: b.o., Produkcja: Kanada/Ko-
rea Płd./USA
GODZ. – 16:45
3D TRANSFORMERS- WIEK 
ZAGŁADY- napisy
Science-Fiction/ Akcja, Czas 
trwania: 160 min., Od lat: 12, 
Produkcja: USA/Chiny
GODZ.- 19:45*
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
25.07.2014
3D JAK WYTRESOWAĆ SMO-
KA 2 - dubbing
Animacja/ Przygodowy/ Familij-
ny, Czas trwania: 102 min., Od 
lat: b.o., Produkcja: USA
GODZ.- 12:30
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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

Runda jesienna 
na Orła Białego
Poznaliśmy wstępne terminy i godziny rozpo-
częcia domowych meczów Miedzi w rundzie je-
siennej nadchodzącego sezonu I ligi. 

Po raz pierwszy przed 
legnicką publicznością 
podopieczni Wojciecha 
Stawowego zagrają w so-
botę 9 sierpnia o godz. 
20.00 – wtedy ich rywalem 
będzie GKS Katowice.

Podane wstępnie ter-
miny i godziny rozpoczęcia 
spotkań mogą ulec zmianie 
ze względu na transmisje 
telewizyjne na żywo w ka-
nale Orange Sport.

9 sierpnia, sobota, godz. 
20.00: Miedź – GKS Kato-
wice

23 sierpnia, sobota, godz. 
20.00: Miedź – Sandecja 
Nowy Sącz

30 sierpnia, sobota, 
godz., 20.00: Miedź – Arka 
Gdynia

20 września, sobota, 
godz. 17.00: Miedź – Ter-
malica Bruk-Bet

3 października, piątek, 
godz. 18.00: Miedź – Choj-
niczanka Chojnice

18 października, sobota, 
godz. 18.00: Miedź – Wigry 
Suwałki

31 października, piątek, 
godz. 17.00: Miedź – Pogoń 
Siedlce

15 listopada, sobota, 
godz. 17.00: Miedź – Chro-
bry Głogów

22 listopada, sobota, 
godz. 17.00: Miedź – Olim-
pia Grudziądz

Podobnie jak w po-
przednim sezonie, w me-
czach domowych zawodni-
cy Miedzi będą występować 
w koszulkach, spodenkach 
i getrach koloru niebie-
skiego (bramkarz cały na 
czerwono), a jako komplet 
rezerwowy przewidziano 
koszulki, spodenki i getry 
koloru czerwonego (bram-
karz na niebiesko).

Źródło: Miedź Legnica.

Zaimportowani do Miedzi
W czwartek Miedź Legnica podpisała kontrakty z obrońcami Igorem Jovanoviciem i Kevinem Lafran-
ce. Umowę z Miedzią przedłużył także młody napastnik Jakub Chrzanowski, który na najbliższą rundę 
zostanie prawdopodbnie wypożyczony do klubu, w którym będzie regularnie grał i podnosił swoje 
umiejętności. 

Obaj defensorzy pozytyw-
nie przeszli testy medyczne w 
legnickim klubie i podpisali 
roczne kontrakty z opcją prze-
dłużenia na dwa lata.

25-letni Chorwat Igor Jo-
vanović urodził się w Zagrze-
biu, ale obok chorwackiego ma 
też niemiecki paszport. Jako ju-
nior występował właśnie w nie-
mieckich klubach, m.in. w TSV 
1860 Monachium i SpVgg 
Unterhaching. Później już jako 
senior grał w SV Babelsberg 
03 oraz Rot-Weiß Erfurt. W 
sezonie 2009/2010 występował 
w fińskiej ekstraklasie. Później 
wrócił do Niemiec, by od roku 
2013 znów grać w klubach fiń-
skich: FF Jaro i Turun Palloseu-
ra. W sumie w fińskiej ekstra-
klasie wystąpił 58 razy, zdobył 
2 bramki i zaliczył 2 asysty. To 
piłkarz bardzo uniwersalny – w 
równym stopniu operuje obie-
ma nogami, więc może wystę-
pować na lewej, jak i prawej 
stronie obrony, jak również w 
środku bloku defensywnego.

Z kolei 24-letni Kevin 
Lafrance to reprezentant Haiti 
(12 meczów w pierwszej repre-
zentacji), ale ma też francuskie 
obywatelstwo. Urodził się we 
Francji (Bondy), a w wieku 6 lat 
rozpoczął przygodę z futbolem 
w klubie US Torcy. Swego czasu 
był na testach w RC Strasbourg 
i AJ Auxerre, ale zdecydował 
się na wyjazd do Czech, gdzie 
występował w Baniku Most, 
Slavii Praga i Viktorii Żiżkov. 
W minionym sezonie rozegrał 
14 meczów w polskiej Ekstra-
klasie i zdobył dwie bramki w 
barwach Widzewa Łódź.

Umowę z Miedzią do 
czerwca 2017 roku przedłu-
żył też młody napastnik Jakub 
Chrzanowski. Decyzją trenera 
ten piłkarz zostanie w najbliż-
szej rundzie wypożyczony do 
klubu, w którym będzie mógł 
liczyć na regularne występy i 
podnoszenie swoich umiejęt-
ności. W najbliższych dniach 
przejdzie testy sportowe w II
-ligowej Puszczy Niepołomice.

23-letni Marjan Markić 
we wtorkowy wieczór dołączył 
legnickiej drużyny na zgrupo-
waniu w Szamotułach i będzie 
testowany przez Miedź. Chor-
wacki napastnik w minionym 
sezonie w barwach SC/ESV 
Parndorf (I liga austriacka) 
zdobył 11 bramek i zaliczył 4 
asysty.

Markić ma 187 cm wzrostu, 
jest szybki, silny i występuje na 
pozycji napastnika. W minio-
nym sezonie zbierał świetne 
recenzje w zespole SC/ESV 

Parndorf w I lidze austriackiej, 
gdzie strzelił 11 bramek i za-
notował 4 asysty. Obecnie jest 
zawodnikiem niemieckiego 
Dynama Berlin – w przeszłości 
10-krotnego mistrza NRD, ale 
zgodnie z zapisami kontrakto-
wymi może zmienić klubowe 
barwy, jeśli pojawi się oferta z 
zespołu występującego w wyż-
szej lidze, a to kryterium spełnia 
I-ligowa Miedź. Wartość ryn-
kową piłkarza portal „Transfer-
mart” wycenia na 175 tys. euro.

Zawodnik do soboty ma 
czas, by przekonać do siebie 
sztab szkoleniowy Miedzi.

Wcześniej kontakty z Mie-
dzią podpisali 27-letni repre-
zentant Trynidadu i Tobago 
Keon Daniel i 22-letni Yannick 
Kakoko, który do niedawna 
jako zawodnik Bayernu Mona-
chium strzelał bramki w Bun-
desliudze. 

Źródło: Miedź Legnica
Fot.: Miedź Legnica

Igor Jovanović

Yannick Kakoko

Kevin Lafrance

Keon Daniel



R
EKLAM

A


