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LBO. Wybrano 49 projektów 
Już wiadomo, które projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego zostaną na początku października poddane pod głosowanie. Lista pier-
wotnie liczyła 73 pozycje, ale Zespół Kwalifikacji Projektów skrócił ją do 49 zadań.

Z czterech wniosków zgło-
szonych przez mieszkańców 
Obszaru Północnego ostał się 
jeden: budowa chodnika przy 
ul. Struga. Wykreślono budowę 
siłowni zewnętrznej i małego 
boiska wielofunkcyjnego, placu 
zabaw przy ul. Cisowej oraz za-
gospodarowanie terenu przy ul. 
Bytomskiej. 

W rejonie Piekary 1 le-
gniczanie będą mogli wybie-
rać między chodnikiem przy 
ul. Tatrzańskiej, siłownią ze-
wnętrzną na Piekarach A oraz 
przebudową łącznika drogi od 
hali sportowej przy SP 16 do ul. 
Tatrzańskiej. Upadły marzenia 
o dostępie do darmowego inter-
netu oraz parkingach. 

W drugiej części Piekar za-

kwalifikowano do głosowania 
3 projekty. Pieniędzy starczy 
albo na osiedlowe centrum re-
kreacyjno-sportowe między ul. 
Baczyńskiego, Pruszyńskiego a 
Worcella, albo na przebudowę 
chodnika i miejsca postojowe 
wzdłuż ul.Gałczyńskiego albo 
na kontynuację budowy terenu 
rekreacyjnego w sąsiedztwie SP 
20. 

Mieszkańcy Kopernika 
będą wybierać między 7 in-
westycjami. Do głosowania 
zakwalifikowano: bezpieczny 
plac zabaw przy SP 7,  parking 
samochodowy na ul. Wielkiej 
Niedźwiedzicy, zagospodaro-
wanie terenu rekreacyjnego w 
rejonie ul. Galaktycznej, Osi 
Kartuskiej, Górniczej i Kozio-

rożca, przebudowę boiska przy 
ul. Neptuna, wybieg dla psów, 
Plac Słońca i miejsca postojowe 
w ciągu ul. Kasjopei. Pomysł bu-
dowy przejścia przez ulicę Pił-
sudskiego odrzucono. 

Również 7 projektów ry-
walizuje o 200 tys. zł zarezer-
wowane dla Zakaczawia. To 
przebudowa podwórza w ob-
rębie ulic Świętej Trójcy 6-16, 
Drukarska 11, Moniuszki 11, 
Ogródek sportowo-rekreacyjny 
na Placu Targowym, przebudo-
wa nawierzchni podwórza od 
ul. Drukarskiej do ul.St. Mo-
niuszki, siłownia pod chmurką 
przy SP1, zagospodarowanie 
wnętrza blokowego pomiędzy 
ulicami: Św. Trójcy, Drukarską 
i Rzemieślniczą, ocieplenie i 

odgrzybienie ścian szczytowych 
na Zakaczawiu, doposażenie w 
sprzęt sportowo – rekreacyjny 
na terenie Willi Bolka.

Obszar Al. Rzeczypospo-
litej plus Rejon Południowy 
ma do wyboru: miejsce spo-
tkań sąsiedzkich w otoczeniu 
rabat kwiatowych przy grach 
towarzyskich i„Miejskim regale 
książkowym” przy ul. Góralskiej, 
plac zabaw z boiskiem do ko-
szykówki i siłownią plenerową 
przy ul. Goździkowej, zagospo-
darowanie skweru przy ul. Wie-
logórskiej, doświetlenie przejść 
dla pieszych lub zagospodaro-
wanie terenu przy ul. Wielo-
górskiej na potrzeby aktywnego 
wypoczynku rodzinnego oraz 
integrację sąsiedzką.

Na Starym Mieście prze-
szło pięć propozycji: parkingi 
rowerowe, siłownia dla seniorów 
i plac zabaw przy ul. Złotoryj-
skiej, chodnik przy SP4, rewi-
talizacja ciągu pieszego przy ul. 
Młynarskiej i park kalisteniczny 
w Parku Miejskim. 

Na co postawi Tarninów? 
Do wyboru ma dwa place zabaw 
(przy SP18 i Alei Zwycięstwa), 
oświetlenie dla ul. Jasińskie-
go, nową nawierzchnię dla ul. 
Orzeszkowej lub Żeromskiego, 
przebudowę ul. Żeromskiego, 
modernizację boiska sportowe-
go na ul. Oświęcimskiej, 

Dzielnica Fabryczna zgło-
siła do LBO 10 projektów. Po-
łowa odpadła. Zostały budowa 
chodników przy ul.Lwowskiej i 

Stanisławowskiej, przebudowa 
chodników na ulicy Księdza 
Piotra Ściegiennego, zagospo-
darowanie terenu i budowa 
osiedlowego centrum rekreacyj-
no-sportowego przy ul. Żwirki i 
Wigury, przebudowa fragmentu 
ul. Torowej i chodnika przy ul. 
Fredry 18 – Batorego 13. 

Rejon ul. Asnyka  może 
wybierać pomiędzy 4 placami 
zabaw a, drogą wewnętrzną na 
podwórzu w obrębie ulic Lot-
niczej, Hutników, Sejmowej 
i Złotoryjskiej, przebudową 
chodnika wzdłuż ul. Piechoty a  
budową oświetlenia i przebudo-
wą drogi dojścia do bloku przy 
ulicy Asnyka 22.

Piotr Kanikowski



Sznurki  
Tuska

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

Kanadyjscy inwestorzy odebrali żenującą lekcję funkcjo-
nowania polskiego państwa. Najpierw oficjalnie przy-
znano im koncesję na poszukiwanie miedzi w okolicach 
Bytomia Odrzańskiego, a potem – przy zaangażowaniu 
premiera oraz ABW - oficjalnie im ją odebrano. 

Łańcuszek wydarzeń wygląda następująco. 
Dwie spółki składają w Ministerstwie Środowiska wniosek 
o przyznanie koncesji na ten sam atrakcyjny rejon. Jedna 
jest rdzennie polska – to KGHM, kura znosząca złote jaj-
ka i co roku zasilająca budżet państwa miliardami złotych 
zarobionymi dzięki koniunkturze na miedź. Jej konkurenci 
są częścią gigantycznego funduszu inwestycyjnego z Ka-
nady działającego m.in. na rynku metali kolorowych. Choć 
obszar może mieć strategiczne znaczenie dla krajowego 
inwestora, polski minister środowiska, o dziwo, wybiera 
ofertę Kanadyjczyków. 
Najpierw głos zabierają dziennikarze (KGHM pociąga za 
sznurki). Potem opozycja polityczna. W końcu do tablicy 
zostaje wywołany premier. Donald Tusk publicznie wyra-
ża niezadowolenie z decyzji swojego ministra. Zapowiada, 
że zlecił zbadanie sprawy Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. Mamy luty 2014 roku. 
W maju raport ABW jest już gotowy. Poprzez Ministra 
Spraw Wewnętrznych trafia do premiera. Jakie wnioski 
zawiera dokument? – nie wiadomo. Pytaliśmy o to w ABW 
oraz ministerstwie, ale do dzisiaj nie dostaliśmy odpowie-
dzi. Za to trzy miesiące później minister środowiska, do 
którego KGHM złożył oficjalne odwołanie, zmienia swą 
decyzję: uchyla przyznane Kanadyjczykom prawa do po-
szukiwania miedzi pod Bytomiem Odrzańskim i wznawia 
proces koncesyjny. W uzasadnieniu tłumaczy, że inwesto-
rzy nie znali kryteriów, na podstawie których oceniano ich 
wnioski. Czyżby w przypadku każdego innego postępowa-
nia koncesyjnego informowano inwestorów o kryteriach 
oceny wniosków, tylko przy Bytomiu Odrzańskim zanie-
dbano takiej procedury? Mało prawdopodobne. Na pew-
no mniej niż domysły, że premier pociągnął za odpowied-
ni sznurek: „No co ty, Maciek, wyrabiasz; jeszcze przez 
to przerżniemy wybory w Zagłębiu Miedziowym”. Jestem 
pewien, że tak właśnie myślą teraz niedoszli inwestorzy z 
Kanady. Oto zetknęli się z państwem, gdzie za sznurecz-
ki pociąga premier i służby specjalne, a transparentność 
procesów decyzyjnych to propagandowy mit. Już znają 
kryterium, według którego toczy się nowe postępowanie 
koncesyjne: miedź tylko dla Polaków, obcym wara. 
Koszula bliższa ciału. Całym sercem jestem za tym, żeby 
KGHM miał możliwość rozwoju.  Zgadzam się, że polskie 
ministerstwo powinno rozsądnie szafować bogactwami 
naturalnymi naszego kraju. Przy przyznawaniu koncesji 
trzeba brać pod uwagę interes narodowy – bez wątpie-
nia jest nim zapewnienie bazy surowcowej lubińskiemu 
koncernowi, a nie wspieranie zagranicznej konkurencji. 
Jeśli jednak chcemy być poważnie traktowani przez za-
chodnich inwestorów, polskiemu rządowi nie wolno po-
pełniać takich gaf jak w sprawie Bytomia Odrzańskiego. A 
i Donald Tusk powinien z większą dyskrecją manipulować 
sznurkami, jeśli inaczej rządzić nie potrafi. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Pomóż Panu Bogu
Grzegorz jest legniczaninem. Ma 32 lata, żonę, czteroletnią córeczkę. I białaczkę. Od pięciu miesięcy 
walczą razem o swoje życie i szczęście. On właśnie podnosi się po wyczerpującej, trzeciej chemii. Leki na 
chwilę zatrzymają raka, ale jedyną szansą dla Grzegorza jest znalezienie dawcy szpiku. Możesz pomóc. 
Wystarczy że w ten weekend przyjdziesz na legnicki Rynek lub do Akademii Rycerskiej i zgłosisz się do bazy 
dawców komórek macierzystych.

Mąż Katarzyny Jabłońskiej, 
44-letniej położnej z legnickiego 
szpitala, pokazuje na żonę:

- To jest mój mały bohater –  
mówi.

W 2011 roku zarejestrowa-
ła się w międzynarodowej bazie 
dawców szpiku. Półtora roku 
temu z DKMS – fundacji, która 
prowadzi ten rejestr – przyszła 
wiadomość, że lekarze potrzebują 
jej szpiku, by uratować czyjeś ży-
cie. 

- Bardzo się bałam - pamię-
ta Katarzyna Jabłońska. Nigdy 
nie należała do osób odważnych. 
Choć pracuje w szpitalu, drży na 
myśl o zastrzyku, nie cierpi wido-
ku krwi, boi się każdego bólu. A 
jednak nie odmówiła. Wiedziała, 
że gdyby powiedziała „nie”, ten 
ktoś, kto potrzebował jej szpiku, 
umarłby. Był już po silnej chemio-
terapii, niezbędnej, by przeszczep 
się udał.

Potem dowiedziała się, że 
chodziło o rocznego chłopczyka 
z Niemiec. 

- Żyje. Został wyleczony. A ja 
czuję się tak, jakbym miała drugie-
go synka – mówi pani Katarzyna.

Fundacja DKMS opłaciła le-
gniczance podróż i pokryła wszel-
kie inne koszty związane z pobra-
niem szpiku. 

Zabieg przeprowadza się na 
dwa sposoby. Najczęściej wy-
starcza pobranie komórek ma-
cierzystych z krwi przez wkłucie 
igły z drenem w okolicę łokcia, 
przepuszczenie jej poza ustrojem 
przez separator i wpuszczenie z 
powrotem do organizmu dawcy 
przez drugi wenflon. Od strony 
technicznej przypomina to zwy-

kłe pobranie krwi, tyle że trwa 
dłużej; dawca siedzi na wygod-
nym fotelu, może czytać, oglądać 
filmy, nie potrzebuje znieczulenia, 
a bezpośrednio po zabiegu może 
iść do domu. Jeśli biorca waży 
mniej niż 14 kilo lub jest w złej 
kondycji, konieczne może oka-
zać się pobranie szpiku kostne-
go z talerza kości biodrowej. Na 
sali operacyjnej, po znieczuleniu 
dawcy przez anestezjologa, lekarz 
wkłuwa specjalną igłę w biodro i 
pobiera potrzebną ilość szpiku. 
W takim przypadku zabieg trwa 
około godziny, a po wybudzeniu 
dawca zostaje jeszcze przez około 
dobę w szpitalu, by doszedł do sie-
bie po znieczuleniu ogólnym. Oba 
sposoby są całkowicie bezpieczne.

- Najtrudniejsze było to, że 

przez dwa i pół dnia nie miałam 
kontaktu z rodziną – opowiada 
Katarzyna Jabłońska, od któ-
rej pobrano szpik z biodra. - Ze 
względu na ryzyko zainfekowania 
biorcy czekałam na zabieg w izo-
latce, ale personel szpitala bardzo 
mnie wspierał. Po zabiegu wsta-
łam, nie czułam bólu tylko ogól-
ne rozbicie. Pewien dyskomfort 
stanowiła obecność wenflonu, ale 
i to było przecież do zniesienia. 
Dziś nie ma żadnego śladu po 
zabiegu, nie odczuwam żadnych 
dolegliwości. Przepełnia mnie ra-
dość. Czasem ludzie powtarzają, 
że czyjeś życie jest w rękach Boga. 
Możemy Bogu pomóc.

- Co godzinę gdzieś w Polsce 
jest diagnozowana białaczka. Dla 
wielu chorych jedyną szansą na 

życie jest przeszczepienie szpi-
ku lub komórek macierzystych 
od dawcy niespokrewnionego – 
mówi Joanna Surdyk z Fundacji 
DKMS. - W polskiej bazie mamy 
zarejestrowanych ponad 500 ty-
sięcy potencjalnych dawców. Po-
nad 1200 z nich oddało komórki 
macierzyste lub szpik, ofiarując 
swym genetycznym bliźniakom 
szansę na życie. 

W ten weekend fundacja 
DKMS, wspierana przez legnic-
kie instytucje, organizuje akcję 
„Pomóż Grzegorzowi i innym”: 
będzie namawiać legniczan, by 
dopisali swoje nazwisko do bazy 
dawców, zwiększając w ten sposób 
szanse na znalezienie genetyczne-
go bliźniaka dla pana Grzegorza. 
Szczegóły w ramce.

Jak zostać dawcą szpiku
Sposób nr 1:  Zabierz ze sobą dokument z numerem PESEL i przyjdź w sobotę 23 sierpnia w godz. 9.30-17 na legnicki Rynek. Spotkasz 
tam przedstawicieli DKMS i wolontariuszy, którzy pomogą wypełnić formularz i pokażą jak pobrać do bazy próbkę śliny metodą pałecz-
kową. 
Sposób nr 2: Zabierz ze sobą dokument z numerem PESEL i przyjdź w niedzielę 24 sierpnia w godz. 9.30-16 do Akademii Rycerskiej. 
Będą na ciebie czekać lekarze i pielęgniarki, którzy pobiorą krew do bazy metodą antygenów. Przedstawiciele DKMS zarejestrują Cię w 
bazie danych.
Sposób nr 3: Zrób to korespondencyjnie. Wejdź w internecie na stronę www. dkms.pl i postępuj zgodnie z instrukcjami. Maksymalnie po 
2-3 tygodniach otrzymasz pakiet rejestracyjny (formularz , pałeczki do poboru wymazu ze śliny oraz instrukcję). Po wykonaniu czynności 
zgodnie z instrukcją wyślij formularz na adres fundacji. Nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z rejestracją. 

- Co godzinę gdzieś w Polsce jest diagnozowana białaczka – mówi Joanna Sur-
dyk z fundacji DKMS (z lewej). Obok siedzi Katarzyna Jabłońska, która uratowa-
ła życie rocznemu chłopczykowi. 
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Huta Legnica dla Łazienek
Katody, anody i granule artystycznym kolażem. Hutę Miedzi Legnica odwiedziła polsko-holenderska 
grupa znawców sztuki i architektury. W warszawskich Łazienkach realizowany będzie projekt „Ogród 
XXI wieku z pawilonem wystawienniczym. Rewitalizacja obszaru Łazienki Królewskie”. Mogą się 
tam znaleźć elementy produkowane przez hutę KGHM. 

Goście z Warszawy 
zwiedzali legnicką 
hutę, interesująć się 
jej produktami. 

Łazienki Królewskie to 
polska duma i wizytówka. Są 
miejscem lubianym i chętnie 
odwiedzanym. To właśnie 
tam, tradycja spotyka się z 
nowoczesnością. A wyjąt-
kowa atmosfera i otwartość 
na postęp zjednują kolejnych 
sympatyków. Delegacja po-
stanowiła zaczerpnąć inspi-
racji do wzbogacenia królew-
skich ogrodów w miejscu o 
głęboko zakorzenionych tra-
dycjach, a zarazem znanym 
z produkcji czystego metalu. 
Wybór padł na legnicką hutę. 
Zwiedzanie połączone z pre-
zentacją miedzi ujętej w po-
szczególnych fazach procesu 
technologicznego, wywarło 
duże wrażenie. Wspomniany 
metal o niezwykłych wła-
ściwościach może znaleźć 
zastosowanie przy wspólnej 
realizacji projektu architek-
tonicznego w Łazienkach 
Królewskich. Efektem wizy-

ty są pierwsze wizjonerskie 
pomysły na wykorzystanie 
katody, anody, wlewów, czy 
też miedzianych granul w 
artystyczny sposób.

W składzie delegacji 
znaleźli się Tadeusz Ziel-
niewicz, dyrektor Muzeum 
Łazienki Królewskie w War-
szawie, Waldemar Szczer-
ba – koordynator projektu 
„Ogród XXI wieku z pawi-
lonem wystawienniczym. 
Rewitalizacja obszaru Ła-
zienki Królewskie” oraz prof. 
architekt Stanisław Fiszer.

Źródło: KGHM
FOT. KGHM

Pochodzą z nieistnieją-
cego już cmentarza. Leżały 
płytko wśród kawałków gru-
zu, bo prawdopodobnie po 
raz pierwszy wykopano je w 
latach siedemdziesiątych lub 
osiemdziesiątych, gdy robiono 
izolację świątyni. Nikt wów-
czas nie zaprzątał sobie głowy 
szacunkiem do niemieckich 
zmarłych.

Zdaniem archeologa Woj-
ciecha Grabowskiego, który 
prowadzi nadzór nad pracami 
przy kościele, świerzawskie 
znalezisko nie jest niczym za-
skakującym.

- Przy każdym kościele o 
średniowiecznym rodowodzie 
zawsze były cmentarze - mówi 
Wojciech Grabowski. - Teren 
wokół świątyni traktowano 
jako normalne miejsce po-
chówku. Więc nawet przy tych 
kościołach, gdzie nie zachowa-
ła się funkcja cmentarza, wciąż 
natrafiamy na ślady po daw-

nych pochówkach.
W Świerzawie przyko-

ścielnego cmentarza nie ma, 
ale pod ziemią wciąż leżą ko-
ści. Te, które wykopano przy 
odsłanianiu fundamentów, 
mogą pochodzić z XIX wieku 
i należeć do co najmniej 2-3 
zmarłych. W tej samej war-
stwie co kości znaleziono me-
talowy fragment okucia trum-
ny, aplikację krzyża z wieka. 
Według Wojciecha Grabow-
skiego pochodzi z przełomu 
XVIII i XIX wieku.

- Epitafia po starym cmen-
tarzu zostały przeniesione w 
inne miejsce, ale kości nikt 
dotąd nie ruszał - mówi ks. 
dziekan Piotr Smoliński, pro-
boszcz parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny.

Znalezione szczątki zosta-
ły z szacunkiem złożone we 
wspólnym grobie.

Piotr Kanikowski

Fragmenty czaszek, piszczele, żebra i inne ko-
ści wykopano podczas osuszania murów kościo-
ła parafialnego w Świerzawie. 

Odkopano ludzkie 
szczątki
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Para z Rokitnicy żyła z narkotyków
26-letni Rafał M. i jego partnerka, 23-letnia Patrycja Z., przez półtora roku utrzymywali się z handlu narkotykami. Z ustaleń prokuratury wynika, że co 
najmniej 252 razy udostępnili 24 różnym osobom porcje marihuany lub amfetaminy. To było ich stałe źródło dochodu. Pieniądze, nie mniej niż 12,6 tys. 
zł, wydawali na zakup narkotyków od "hurtownika", czynsz, bieżące wydatki.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Przed policją i prokura-

torami na ślad dilerów wpadł 
ojciec jednego z ich klientów. 
Jego syn targnął się na własne 
życie i odratowany, w paź-
dzierniku 2013 roku, trafił 

do szpitala psychiatryczne-
go. Uznając, że samobójstwo 
było skutkiem uzależnienia 
od środków odurzających, oj-
ciec podjął krucjatę przeciwko 

sprawcom rodzinnej tragedii. 
Wytropił, gdzie syn zaopatruje 
się w narkotyki. W desperacji 
planował ich postraszyć ku-
pioną specjalnie siekierą.

Na szczęście zachował tyle 
przytomności umysłu, że przed 
wizytą u dilerów zadzwonił na 
policję i opowiedział o swo-
ich zamiarach. Policjanci ze 
Złotoryi przekonali go, by zo-
stawił im sprawę. Poprzestał 
na złożeniu zawiadomienia o 
przestępstwie.

Na tej podstawie funkcjo-
nariusze przeszukali miesz-
kanie Rafała M. i Patrycji Z. 
Znaleźli amfetaminę, wagę, 
liczne woreczki strunowe oraz 
zeszyt z zapiskami. Parę za-
trzymano. Młodzi ludzie usły-
szeli zarzuty udzielania innym 
osobom środków odurzających 
w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej. Przyznali się. Za-
częli opowiadać.

- Sami zażywali narkotyki 
- relacjonuje prokurator Lilia-
na Łukasiewicz, rzeczniczka 

Prokuratury Okręgowej w Le-
gnicy. - Ponieważ nie praco-
wali i pozostawali bez środków 
do życia, postanowili zająć się 
ich sprzedażą. W 2012 r. za 
pośrednictwem kolegi nawią-
zali kontakt z mężczyzną z 
Bolesławca, od którego zaczęli 
kupować środki odurzające w 
większych pakietach, porcjo-
wali je, a następnie sprzeda-
wali stałym klientom. Mieli 
ich około 30. Z kupowanych 
zazwyczaj 10 gramów amfe-
taminy sporządzali 100 porcji 
użytkowych sprzedając je po 
50 zł każda. Zysk ze sprzeda-
ży był dwukrotny. Wystarczał 
na zapłacenie za nabywane w 
Bolesławcu narkotyki,   na wy-
najem mieszkania, bieżące po-
trzeby, pożyczanie pieniędzy 
innym osobom oraz na narko-
tyki na własny użytek.

Oprócz Rafała M. i Patry-
cji Z. zarzuty w sprawie usły-
szał także kolega oskarżonych 
29-letni Przemysław Z. ze 
Złotoryi, który co najmniej 

pięciokrotnie sprzedał amfeta-
minę Rafałowi M. jeszcze za-
nim ten sam zajął się dilerką. 
Również on przyznał się do 
popełnienia przestępstwa.

Wszystkim oskarżonym 
za popełnione czyny grozi kara 
od 1 roku do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

Ponieważ dilerzy nawiąza-
li współpracę z Policją ujaw-
niając szczegóły przestępczego 
procederu, prokurator wyraził 
zgodę na skorzystanie przez 
nich z dobrodziejstwa insty-
tucji dobrowolnego poddania 
się karze.

Z oskarżonymi uzgod-
niono kary od roku do 3 lat 
pozbawienia wolności z wa-
runkowym zawieszeniem. 
Uzgodniono z nimi także 
zobowiązanie do poddania 
się leczeniu odwykowemu w 
zakładzie opieki zdrowotnej 
prowadzącym leczenie osób 
uzależnionych. Sprawę rozpo-
zna Sąd Rejonowy w Złotoryi.
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Piotr W., znany jako pra-
wicowy bloger Matka Kur-
ka, odpowiada przed sądem 
za artykuły, w których bez 
pardonu atakował Jerzego 
Owsiaka i Fundację Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Poza wyzwiskami 
pod adresem szefa WOŚP 
("hiena cmentarna na dorob-
ku", "król żebraków i łgarzy", 
"seksistowski romski macho", 
"guru sekty") jego wpisy w in-
ternecie   zawierały oskarże-
nia o oszustwa, manipulacje, 
malwersacje finansowe lub 
kradzież. Matka Kurka pi-
sał o Owsiaku, że ma "lepkie 
łapki" i że "w 11 lat wyjął 46 
Złotych Melonów". Kwestio-
nował też sens dorocznych 
kwest na sprzęt dla szpitali, 
a w Przystanku Woodstock 
dostrzegał wyłącznie pato-
logię.   Proces przed Sądem 
Rejonowym w Złotoryi toczy 
się od listopada 2013 roku. 
Przesłuchani zostali wszyscy 
zawnioskowani świadkowie. 
Sąd czeka już tylko na do-
kumenty księgowe z WOŚP 
i jej spółki Złoty Melon, któ-
ra komercyjne (np. sprzeda-
jąc koszulki czy filmy DVD 
z Przystanku Woodstock) 
zdobywa pieniądze na cele 
statutowe fundacji.

WOŚP i Złoty Melon 
dostarczyły już na potrze-
by procesu kilka segregato-
rów rozrachunków, ale Piotr 
W. nie znalazł w nich śladu 
wielomilionowych przekrę-
tów, więc konsekwentnie 
kwestionuje ich rzetelność. 
Uwzględniając wniosek 
oskarżonego, złotoryjski sąd 
zażądał od Fundacji WOŚP 
i Złotego Melona przedło-
żenia odpowiednich wydru-
ków z programu księgowego 
Symfonia. Zarządzenie zo-
stało wydane w czerwcu. Do 
dzisiaj nie zostało wypełnio-
ne. Mecenas Jacek Zagajew-
ski, reprezentujący Jerzego 
Owsiaka i WOŚP, bezsku-
tecznie usiłował skłonić sąd 
do zmiany tej decyzji. W jego 
ocenie doszło do kuriozalnej 
zamiany ról procesowych: w 
sprawie, która miała się to-
czyć przeciwko blogerowi, 
szuka się dowodów na po-
parcie tez Piotra W.

- Szukamy dowodów, 
że to Jerzy Owsiak popełnił 
przestępstwo - mówił dziś 
mecenas Jacek Zagajewski 
na sali rozpraw. Powtórzył, 
że w chwili formułowania 
zarzutów Matka Kurka nie 
miał niczego na poparcie 
swych tez. I że czegokolwiek 
WOŚP by nie przedstawiło, 
dla blogera zawsze będzie 
to niewiarygodne. Zasuge-
rował, że bardziej zasadne 
byłoby przysłanie do WOŚP 
biegłego, który sam sporzą-
dziłby stosowne wydruki.

Sąd nie zmienił swego 
zarządzenia: czeka na doku-
menty.

- Widzę celowość takie-
go dowodu - mówił sędzia 
Michał Misiak.

W ciągu 14 dni mecenas 
Zagajewski ma wyjaśnić, 
dlaczego do tej pory papie-
rów nie nadesłano, kiedy 
zostaną dostarczone i czy w 
ogóle WOŚP oraz Złoty Me-
lon zamierzają je udostęp-
nić. Rozprawę wyznaczono 
wstępnie na 23 września.

Według Matki Kurki "Te 
dokumenty to wyrok, koniec 
mitu Jerzego Owsiaka jako 
filantropa".

- Ten upór. To już żenu-
jące. Pan mecenas jest w sy-
tuacji bez wyjścia, bo przy-
szedł do sądu po to, żebym 
ja został ukarany a reszta za-
mknęła buzie i nie zadawała 
pytań - z ławy oskarżonych 
złośliwie komentował sytu-
ację Piotr W. - Te dokumen-
ty się w sądzie nie pojawią. A 
jak się pojawią, to w zafał-
szowanej formie.

Bloger zarzucał już Je-
rzemu Owsiakowi składanie 
fałszywych zeznań (proku-
ratura odmówiła wszczę-
cia postępowania). Dzisiaj 
stwierdził, że księgowa spół-
ki Złoty Melon nadesłała 
do sądu sfałszowane doku-
menty księgowe, o czym nie 
omieszka oficjalnie powiado-
mić organów ścigania.

Piotr W. poinformował 
też, że Prokuratura Rejo-
nowa w Złotoryi odmówiła 
prowadzenia postępowania 
w sprawie gróźb, jakie pod 
jego adresem skierował Da-
riusz R. z Wałbrzycha. Pro-
cesu odmówił mu także Sąd 
Rejonowy w Złotoryi, do 
którego Matka Kurka złożył 
subsydiarny akt oskarżenia 

przeciwko Jerzemu Owsia-
kowi za słowa "Pierdol się", 
"Będziesz miał w dupę" itp. 
Nieoficjalnie wiemy również 
o odmowie wszczęcia po-
stępowania w sprawie nara-
żenia na niebezpieczeństwo 
uczestników Przystanku 
Woodstock (bloger napisał 
do słubickiej prokuratury, że 
impreza jest niebezpieczna 
bo od czterech lat co roku 
ktoś zapija się w Kostrzyniu 
na śmierć).

Sąd poinformował stro-
ny o możliwości zmiany 
kwalifikacji prawnej czynu 
zarzucanego blogerowi z 
pomówienia (art 212kk) na 
znieważenie z wykorzysta-
niem środków masowego 
przekazu (art. 216@2kk). W 
pierwszym przypadku Pio-
trowi W. groziłaby grzywna, 
ograniczenie lub pozbawie-
nie wolności do lat 2. W dru-
gim - grzywna, ograniczenie 
lub pozbawienie wolności do 
roku.

FOT. PIOTR KANIKOWKI

O tym, że dziecku dzie-
je się krzywda, policja do-
wiedziała się od sąsiadki 
77-letniego mężczyzny. Na-
tychmiast interweniowała. 
Mężczyzna został zatrzyma-
ny, a małą przewieziono do 
legnickiego szpitala na bada-
nie ginekologiczne. Lekarz 
wykluczył gwałt, na pewno 
jednak doszło do tzw. in-
nych czynności seksualnych. 
Prokuratura postawiła zarzut 
molestowania seksualnego 
nieletniej podejrzanemu. 
Matka dziewczynki usłyszała 
zarzut polecznictwa. 

-39-latka próbowała po-
wstrzymać sąsiadkę przed 
dokonaniem powiadomie-
nia wyrywając jej telefon z 
ręki, a po przyjeździe policji 
nie chciała ujawnić odzieży 

dziewczynki, w którą ubrana 
była podczas zajścia twier-
dząc, że jej nie przebiera-
ła, a także zaprzeczała aby 
zdarzenie z udziałem Bro-
nisława Sz. W ogóle miało 
miejsce - mówi prokurator 
Liliana Łukasiewicz, rzecz-
niczka prasowa Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. 

Mężczyzna już wcze-
śniej wykazywał pedofilskie 
skłonności. W latach 2009-
2011 molestował starszą sio-
strę siedmiolatki. Za te czyny 
został w czerwcu 2012 roku 
skazany na 2 lata pozbawie-
nia wolności. Sąd wydał wy-
rok w zawieszeniu na pięć lat 
i jednocześnie skierował pe-
dofila na przymusowe lecze-
nie w ośrodku zajmującym 
się terapią zaburzeń prefe-

rencji seksualnych. Mężczy-
zna miał ponadto kuratora 
i sądowy zakaz zbliżania się 
do skrzywdzonej dziewczyn-
ki. Jeśli znowu dopuścił się 
przestępstwa, wyrok sprzed 
2 lat zostanie odwieszony. 
Za molestowanie siedmio-
latki grozi mu dodatkowo 
od 2 do 12 lat odsiadki. Pro-
kurator wystąpił do sądu z 
wnioskiem o tymczasowe 
aresztowanie mężczyzny. Sąd 
zarządził trzymiesięczyny 
areszt. 

Ofiara pedofila była 
wychowywana wraz z sio-
strami przez samotną mat-
kę. Dziewczynka trafiła do 
domu dziecka, gdzie znajdu-
je się część jej rodzeństwa.

Piotr Kanikowski

Siedmioletnia dziewczynka z powiatu jaworskiego padła ofiarą o 70 
lat starszego pedofila. Biegły  potwierdził, że dziecko było molesto-
wane seksualnie. Podejrzany ma już za sobą wcześniejszy, wydany 
w zawieszeniu, wyrok za molestowanie dziesięciolatki. Przeszedł też 
przymusową terapię.

Siedmiolatkę  
nękał pedofil
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Orkiestra gra... na zwłokę?
Złotoryjski proces blogera Matki Kurki, którego Jerzy Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pozwali za pomówienia, przeciąga się. Nie bez 
winy oskarżycieli. Fundacja WOŚP oraz spółka Złoty Melon nie wypełniły czerwcowego zarządzenia sądu i nie nadesłały kolejnej porcji dokumentów 
księgowych. Bloger domaga się ich, by dowieść, że nie wszystko w Orkiestrze gra.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

- Pan mecenas jest w 
sytuacji bez wyjścia, 
bo przyszedł do sądu 
po to, żebym ja został 
ukarany a reszta za-
mknęła buzie i nie za-
dawała pytań - twierdzi 
Piotr W.
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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 estetycznej. 
Zawierają cenny składnik odmładzający – Ar-
girelinę, naturalną kosmetyczną alternatywę dla 

iniekcji botoksem, skuteczną broń w walce ze 
zmarszczkami mimicznym. Dodatkowo Fuco-
gel silnie i długotrwale nawilża, tworzy film na 
powierzchni skóry, który chroni przed utratą 
wody. Skóra staje się miękka i jedwabiście gład-
ka. Kawior, stanowiący składnik YASUMI Hot 
Caviar Mask, jest dobrym źródłem substan-
cji energetycznych, które pełnią bardzo wiele 
funkcji m.in. nawilżają, stymulują, regenerują 
skórę i przyspieszają metabolizm komórek. Po-
przez silne właściwości antyoksydacyjne, kawior 
chroni błony komórkowe przed uszkodzeniem. 
Połączenie ekstraktu z kawioru znaturalnym 
tokoferolem(wit. E) wzmacnia działanie prze-
ciwstarzeniowe.

Niezwykle skuteczna i bezpieczna alterna-
tywa 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  
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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
chirurgia 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, gruczołu krokowego
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 PRywatnyCh fiRM uBez-
PieCzeniowyCh
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Podstawowe informacje
Badanie metodą Holtera 

polega na ciągłym monitoro-
waniu rytmu i częstości pracy 
serca przez ok. 24 godziny. 
Pozwala to ocenić jego pracę 
nie tylko w spoczynku ale i 
w trakcie wykonywania co-
dziennych czynności. Badanie 
metodą Holtera umożliwia 
ocenę zaburzeń rytmu serca, 
które pojawiają się o różnych 
porach dnia i w nocy. Często 
badanie umożliwia powiązanie 
objawów odczuwanych przez 
pacjenta; takich jak zawroty 
głowy, uczucie kołatania serca, 
duszność, ból w klatce piersio-
wej; ze zmianami w EKG. Ba-
danie umożliwia ocenę działa-
nia rozrusznika serca .

Opis badania
Badanie metodą Holte-

ra może być przeprowadzone 
w gabinecie lekarskim, przy-

chodni lub przy łóżku chorego 
w szpitalu lub domu. Elektro-
dy są umiejscowione na klatce 
piersiowej a kable od nich są 
podłączone do małego, prze-
nośnego aparatu na baterie, 
który rejestruje zapis. Urzą-
dzenie zapisujące jest utrzy-
mywane przez pas zapięty wo-
kół bioder. W trakcie badania 
pacjent powinien wykonywać 
zwykłe codzienne czynno-
ści oraz sporządzić notatki 
w których zapisuje dokładny 
czas posiłków, spacerów, kie-
rowania pojazdem; jak rów-
nież objawów (kołatania serca, 
zawrotów,duszności ).Po za-
kończeniu badania lekarz ana-
lizuje zapis badania i notatki 
pacjenta. Cały test zwykle trwa 
około 24 godzin.

Przygotowanie do bada-
nia

Badanie metodą Holtera 

jest badaniem nieinwazyjnym 
czyli nienaruszającym tkanek 
ciała. Jest też badaniem bez-
bolesnym i nie niesie ze sobą 
żadnego ryzyka. Zaleca się 
wzięcie prysznica lub kąpieli 
przed badaniem, bo nie bę-
dzie można tego zrobić w jego 
trakcie.

Wyniki
Badaniem metodą Hol-

tera można wykryć napado-
we, krótkotrwałe zaburzenia 
rytmu serca, które mogą być 
niewykrywalne w pojedyn-
czym badanie EKG . Ponadto 
badanie to pozwala lekarzowi 
znaleźć związek z objawami 
odczuwanymi przez chorego i 
jego praca serca. Przy pomocy 
tego badania można wykryć 
również nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rozrusznika 
serca.

Źródło: zdrowie.pl

Metoda Holtera umożliwia obserwację pracy serca przez całą dobę. Dzięki 
badaniu możliwe jest wykrycie nawet najmniejszej zmiany chorobowej w 
obrębie mięśnia sercowego.

Badanie holterowskie 
(metodą Holtera)

Zapraszamy do salonu:
Legnica w Galerii Piastów, pn-sb 9.30-21.00, nd 10.00-22.00

Czy kształtowanie ubioru pol-
skich mężczyzn to wyzwanie?
Tak to można określić. Ze 
względu na przyzwyczajenia 
wyniesione z domu, dość nie-
wdzięczny czas dla mody w 
Polsce w latach 1945-1989,  
oraz  konserwatywne jeszcze 
do niedawna myślenie o mę-
skiej garderobie, projektowanie 
modnych ubrań dla mężczyzn 
nie jest sprawa najprostszą. 
Niemniej od dobrych kilku lat 
odnotować można spory postęp 
w prawidłowym postrzeganiu 
męskiej mody przez samych 
mężczyzn. Bardzo dużo mogą 
tu zrobić też same panie, na-
mawiając swoich partnerów do 
większej dbałości o wygląd i 
wizerunek.
Gdzie Pan znajduje inspiracje 
i pomysły do tworzenia ślub-
nych projektów PAWO?
Przede wszystkim obserwu-
jąc włoskie i angielskie portale 
modowe oraz na targach mody 
męskiej Pitti Uomo we Floren-
cji. Moda ślubna (szczególnie ta 
zagraniczna) potrafi znacznie 
się  różnić od klasycznej mody 
codziennej. Może być bardziej 
wyrazista, strojna, pełna poły-

skliwych tkanin o lekko teatral-
nym i kiczowatym charakterze. 
Wypośrodkowanie, a nawet 
przeciągniecie szali na stronę 
spokojnej, ponadczasowej, ale 
oczywiście modnej klasyki jest 
najlepszym rozwiązaniem. Gar-
nitur pozostanie elegancki, szy-
kowny i co najważniejsze może 
służyć przy innych okazjach. 
Pan młody będzie czuł się pew-
nie i swobodnie.
Czy,  w modzie ślubnej jest 
miejsce na oryginalność i nie-
przeciętność czy lepiej trzy-
mać się bezpiecznej i ponad-
czasowej klasyki?
Oczywiście można ekspery-
mentować. Wszystko zależy 
jakie mamy priorytety i pomysł. 
Ślub to jedyna w swoim rodza-
ju okazja. Można na tę chwilę 
ubrać historyczny kostium lub 
zwariowaną awangardową kre-
ację i wykazać się oryginalno-
ścią. Ale uwaga! oryginalności 
nie należy mylić z przesadnym, 
sztucznym i karykaturalnym 
wystrojeniem się. Dla spokoju 
ducha i pełnego zadowolenia 
lepiej w przypadku uroczy-
stości ślubnej pozostać przy 
sprawdzonych rozwiązaniach 

jakie podsuwa nam klasyczna 
elegancja. Pozyskamy przez to 
gwarancję dobrego i twarzowe-
go wyglądu. Pamiętać bowiem 
trzeba, że ubieramy się miedzy 
innymi po to by dobrze i atrak-
cyjnie wyglądać, nie zaś po to by 
prezentować jakiś modny ubiór, 
kolor lub tkaninę.
Ile zajmuje proces tworzenia 
stroju ślubnego od projektu do 
jego uszycia?
To zależy o jakim projektowa-
niu mówimy. Zwykle kolekcje 
na dany sezon powstają rok 
wcześniej. I tak sezon wiosna 
lato 2015 mamy właściwie już 
ukończony. Teraz pracujemy 
nad zimą 2015/16 Natomiast w 
projektowaniu indywidualnym 
wyszukanie tkaniny, wykonanie 
projektu,  dobór dodatków i 
uszycie pierwowzoru to prze-
ważnie czas około czterech ty-
godni.
Czy polscy mężczyźni szybko 
podchwytują nowe trendy i 
propozycje modowe?
Z roku na rok oraz szybciej. 
Niestety, generalnie polscy 
mężczyźni działają trochę ase-
kuracyjnie. Obserwują innych 
mężczyzn i porównują się z 

nimi. Oswajają się z nowościa-
mi. Jeżeli zobaczą w tv lub za 
granicą,  że wielu podobnych 
im ubiera jakiś fason lub ko-
lor, wybierają go w następnym 
sezonie. To na pewno nie jest 
śmiałe i spontaniczne podejście 
do spraw mody.
Czy ma Pan rady dla przy-
szłych Panów, którzy dopie-
ro zaczynają szukać swojego 
ubioru ślubnego? Co jest naj-
ważniejsze w jego doborze?
Najważniejszy jest optymalnie 
dobry, uroczysty wygląd pod-
kreślający atuty sylwetki takie 
jak smukła figura, sportowa syl-
wetka..Garnitur nie może być 
za duży a spodnie nie mogą być 
za długie. Cały zestaw powinien 
być dobrany idealnie. Pamiętać 
należy że pan młody już nie 
urośnie i walczyć z przyzwycza-
jeniami kupowania za dużego 
garnituru, co często obserwu-
jemy w salonach. Radzę też 
unikać projektowania na własną 
rękę oraz lansowania koloro-
wych akcentów w garniturze  
w kolorach z bukietu kwiatów 
panny młodej. To jest passe. Nie 
dobieramy męskiego ubioru 
ślubnego tak by był powiązany z 

kolorami ubioru panny młodej.
Czy w salonach PAWO ist-
nieje możliwość dopasowania, 
przerobienia garnituru pod 
sylwetkę klienta?
Tak to nasza standardowa 
usługa. Staramy się spełnić 
oczekiwania i marzenia o ide-
alnej prezencji w tym jednym 
z najważniejszych w życiu dniu. 

Oferujemy między innymi 
usługę indywidualnych Spo-
tkań z Doradcą Wizerunku. 
Na spotkanie można się zapisać 
poprzez stronę www.pawo.pl/
ślub/ lub dzwoniąc bezpośred-
nio do wybranego salonu. Ak-
tualna lista salonów dostępna 
jest na www.pawo.pl/salony/

Wywiad z projektantem mody Panem Andrzejem Foderem

Modny mężczyzna idzie do ślubu
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Zadbaj o skórę poprzez 
odpowiednią zawartość tale-
rza. Postaw na antyoksydan-

ty - związki, które bezlitośnie 
rozprawiają się z postarzają-
cymi wolnymi rodnikami. Do 

ich grona, szczególnie znane-
go z zasług dla urody, należą 
witaminy A, E i C. Gdzie ich 
szukać i czego od nich ocze-
kiwać?

Witamina A zapewnia 
prawidłowy wygląd skóry, 
zapobiegając m. in. jej tward-
nieniu i suchości. Retinol to 
najbardziej aktywna forma 
witaminy A. W gotowej for-
mie znajdziemy go jedynie 
w produktach pochodze-
nia zwierzęcego: wątróbce, 
żółtkach jaj czy maśle. Nie 
znaczy to jednak, że wita-
miny A na próżno szukać w 
warzywach czy owocach. Jej 
prekursory - karoteny, które 
organizm potrafi z powodze-
niem przekształcić w retinol, 
znajdziemy we wszystkich 
żółtych, czerwonych i poma-
rańczowych darach natury tj. 
marchewka, papryka, dynia, 

brzoskwinie czy morele oraz 
w zielonolistych dobroczyń-
cach, np. szpinaku i sałacie. 
Witamina A rozpuszcza się 
w tłuszczach, dlatego jeśli 
zamierzamy pozostać przy 
wegetariańskich jej źródłach, 
warto skonsumować je w to-
warzystwie choć odrobiny 
tłuszczu.

Witamina E jest znana 
ze swoich właściwości opóź-
niających starzenie komó-
rek. Najbardziej widocznym 
efektem jej działania jest do-
bra kondycja skóry (a także 
włosów i paznokci). I chociaż 
na cuda nie ma co liczyć, pod 
wpływem witaminy E  lat 
nam nie ubędzie, to jednak 
rzeczywiście może ona spra-
wić, że skóra będzie bardziej 
elastyczna i miękka. Nie na 
darmo w końcu jest zwana 
witaminą młodości lub jak 

kto woli - witaminą urody. 
To silny przeciwutleniacz, 
który chroni lipidy naskórka 
i włókna kolagenowe przed 
zniszczeniem. Gdy jej brak 
cera pozostawia wiele do ży-
czenia: wysusza się, a naskó-
rek może się łuszczyć. Znaj-
dziemy ją głównie w olejach, 
ale też np. w orzechach czy 
tłustych rybach. Takie menu 
dostarczy ci także kwasów 
omega 3, które zadbają m. 
in. o to, by woda nie uciekła 
z głębszych warstw naskórka i 
skóry i mogą uchronić cię np. 
przed łuszczeniem, stanami 
zapalnymi.

Witamina C uczestni-
czy w produkcji kolagenu, 
odpowiada za elastyczność 
skóry, przeciwdziałając jej 
starzeniu, odtruwa organizm, 
zapobiega degeneracji komó-
rek. Zabezpiecza przed szko-

dliwym działaniem wolnych 
rodników, które namnażają 
się m. in. u palaczy. Gdzie 
jej szukać? Wbrew pozorom 
wcale nie tylko w cytrusach i 
innych kwaśnych pokarmach, 
tj. kapusta kiszona. Smak 
kwaśny co prawda może być 
pewną wskazówką, wyizolo-
wana witamina jest białym 
bezwonnym proszkiem o 
lekko kwaskowatym smaku. 
Nie dziwi więc, że znaczne 
jej ilości znajdują się w czar-
nej czy czerwonej porzeczce, 
cytrynach, pomarańczach czy 
truskawkach. Warto jednak 
wiedzieć, że znajdziemy ją 
także w kalafiorze, papryce, 
kapuście czerwonej i białej, a 
także w ziemniakach. Ogólnie 
rzecz biorąc, owoce i warzywa 
to dobry adres, jeśli chodzi o 
witaminę C.

Źródło: zdrowie.pl

Martwisz się, że twoja skóra wygląda na starszą niż byś chciała? Zmarszczki powstają nie tylko w wyniku naturalnego procesu starzenia, czasem winny 
jest styl życia. Jak spowolnić wskazówki zegara i cieszyć się gładką cerą bez korzystania z usług medycyny estetycznej?

Celuj w zmarszczki - proste sposoby, aby 
skóra dłużej zachowała młodość
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Ekspresem przez Dolny Śląsk
Generalna Dyrekcja Dróg  Krajowych i Autostrad ogłosiła od dawna oczekiwane przetargi na dwa kolejne odcinki drogi ekspresowej S3 z Legnicy do 
Bolkowa. 

Blisko 36 km nowej dro-
gi ekspresowej S3 pozwoli 
na szybsze i bezpieczniejsze 
podróżowanie z północy na 
południe Polski. Docelowo 
droga ma zostać przedłużona 
do Lubawki i kontynuowana 
po czeskiej stronie granicy. Za 
skomplikowany technologicz-
nie fragment z Bolkowa do 
Lubawki – z najdłuższym tu-
nelem w Polsce - rząd zamie-
rza wziąć się jednak dopiero 
wtedy, gdy Czesi będą gotowi 
do swojej inwestycji.

Realizacja S3 na odcinku 
Legnica-Bolków pochłonie 
nieco ponad 1,1 mld zł. Pie-
niądze będą pochodzić z Kra-
jowego Funduszu Drogowego 
oraz refundacji z budżetu Unii 
Europejskiej.

Jak informuje Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwo-
ju, droga S3 Legnica-Bolków 
ma zapewnione finansowanie. 
Z zapaleniem dla GDDKiA 
zielonego światła do działań 

związanych z budową resort 
zwlekał długo, bo prawie do 
końca maja rząd negocjował 
kształt Umowy Partnerstwa, 
określającą strategię inwesto-
wania nowej puli funduszy 
europejskich. 23 Komisja Eu-
ropejska zatwierdziła doku-
ment, w związku z czym znik-
nęły przeszkody do ogłoszenia 
przetargu na S3.

Od bez mała roku we wro-
cławskiej GDDKiA trwają 
procedury przetargowe mające 
wyłonić wykonawców dru-
giego dolnośląskiego odcinka 
ekspresówki, z Nowej Soli do 
autostrady A4 w Legnicy.  

Postępowania na odcinek 
Legnica-Bolków zostały ogło-
szone w systemie Projektuj 
i Buduj. Będą dwuetapowe. 
Pierwszy etap to składanie 
wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Na 
tym etapie oceniane będzie 
doświadczenie oraz potencjał 
techniczny i ekonomiczny 

wykonawców. Następnie za-
kwalifikowani do drugiego 
etapu postępowania przetar-
gowego Wykonawcy zostaną 
zaproszeni do składania ofert 
cenowych.

W ramach obu inwestycji 
GDDKiA planuje budowę 
dwujezdniowej drogi o peł-
nych parametrach trasy eks-
presowej, a także m.in. cztery 
węzły drogowe („Jawor” - po-
łączenie S3 z drogą krajową nr 
3;„Jawor II” - połączenie S-3 
z drogą wojewódzką nr 374;, 
„Paszowice”- połączenie S-3 
z drogą krajową nr 3) i „Bol-
ków” - połączenie S-3 z drogą 
krajową nr 5. Przewidziana 
jest budowa 25 obiektów inży-
nierskich w tym wiaduktów i 
mostów w ciągu drogi ekspre-
sowej oraz w ciągu przebudo-
wywanych dróg poprzecznych. 
Powstanie ponadto Miejsce 
Obsługi Podróżnych „Jawor” 
(po obu stronach S3).  Termin 
realizacji inwestycji to 30-33 

miesiące od daty podpisa-
nia umowy (z wyłączeniem 
bez okresów zimowych od 15 
grudnia do 15 marca).  GDD-

KiA spodziewa się, że do pod-
pisania umowy z wykonawca-
mi dojdzie w przyszłym roku. 

Piotr Kanikowski
RYC. MOSTY-KATOWICE
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Produkcja miedzi wynio-
sła 283 tys. ton i utrzymana 
była w pierwszym półroczu 
2014 roku na zbliżonym po-
ziomie do analogicznego 
okresu w roku poprzednim. 
Było to efektem zwiększe-
nia wydobycia urobku, które 
pozwoliło zrekompensować 
spadek zawartości miedzi o 
2 proc. Jednocześnie wzrosła 
efektywność produkcji kon-
centratu, którego zawartość 
wzrosła do 23,1 proc. przy 
poprawie uzysku miedzi.

KGHM zszedł z wydoby-
ciem poniżej 1200 metrów w 
obszarze górniczym „Głogów 
Głęboki-Przemysłowy”. Zło-
że to będzie eksploatowane 
przez dwa zakłady – „Rudna” 
i „Polkowice-Sieroszowice”. 
Udostępnienie i zagospodaro-
wanie tego obszaru umożliwi 
spółce przedłużenie działal-
ności górniczej w Polsce na 
własnym złożu o 30 – 40 lat.

Dobrym wynikom pro-
dukcyjnym w Polsce towarzy-
szyło zwiększenie w drugim 
kwartale 2014 roku produkcji 

w kluczowych kopalniach za 
granicą. W kopalni Morri-
son w Kanadzie zanotowano 
wzrost zawartości miedzi w 
eksploatowanym złożu o 15% 
w porównaniu do poprzed-
niego kwartału. Produkcja 
metali szlachetnych była w 
tym okresie o 13% wyższa niż 
w pierwszym kwartale 2014 
roku.

Wzrost produkcji nastąpił 
także w kopalni Robinson w 
USA, gdzie pozytywne efek-
ty przyniosło mieszanie rud z 
różnych wyrobisk. W rezulta-
cie zanotowano tam rekordo-
wy wskaźnik wykorzystania 
czasu pracy młyna – 99,5%.

Kontynuowano również 
prace przy uruchomieniu ko-
palni Sierra Gorda w Chile, 
co ostatecznie nastąpiło 30 
lipca 2014 roku. Prognozo-
wana średnioroczna produk-
cja w ciągu ponad 20-letniego 
okresu eksploatacji kopalni, 
uwzględniając uruchomienie 
drugiej fazy projektu, wynie-
sie około 220 tys. ton miedzi, 
25 mln funtów molibdenu i 64 

tys. uncji złota. Dodatkowy 
potencjał produkcyjny tkwi 
w przerobie rudy tlenkowej 
poddawanej procesowi ługo-
wania. W ramach prowadzo-
nych testów wyprodukowane 
już zostały w tej technologii 
pierwsze katody miedzi.

Realizacja strategicznych 
inwestycji rozwojowych bę-
dzie możliwa dzięki długo-
falowemu zabezpieczeniu ich 
finansowania. W tym celu 
KGHM podpisał z konsor-
cjum banków umowę kredytu 
odnawialnego do kwoty 2,5 
mld dol. Pożyczki na kwotę 
2 mld zł udzielił także spółce 
Europejski Bank Inwestycyj-
ny.

– Działania inwestycyjne 
i prorozwojowe KGHM idą 
w parze z dyscypliną kosz-
tową, którą konsekwentnie 
utrzymujemy od kilku kwar-
tałów. Koszty w pierwszym 
półroczu 2014 spadły o 58 
mln zł w stosunku do roku 
poprzedniego, wyłączając 
podatek od wydobycia nie-
których kopalin oraz wsady 

obce. Działania efektywno-
ściowe są szczególnie istotne 
ze względu na niższe niż w 
ubiegłym roku ceny miedzi i 
srebra – powiedział Jarosław 
Romanowski, I wiceprezes 
ds. finansowych KGHM.

W pierwszych sześciu 
miesiącach roku notowania 
metali ukształtowały się na 
dużo niższym poziomie niż 
w pierwszej połowie ubiegłe-
go roku, co przełożyło się na 
przychody ze sprzedaży pro-
duktów. Ceny miedzi i srebra 
miały kluczowy wpływ na 
niższy niż pierwszym półro-
czu ubiegłego roku poziom 
zysku netto.

Sytuacja makroekono-
miczna poprawia się, co dla 
spółki jest kluczowe, zwłasz-
cza przy trwającym procesie 
dojścia do pełnych możli-
wości produkcyjnych w ko-
palni w Chile. Dzięki temu 
KGHM zwiększy produkcję 
miedzi o około 100 tys. ton.

Źródło: KGHM

W pierwszym półroczu 2014 roku KGHM zarobił 1 miliard 119 mln zł. To wynik zgodny z oczekiwa-
niami rynku. Konsekwentne utrzymanie dyscypliny kosztowej i stabilnej produkcji pozwoliło spółce 
skutecznie stawić czoło trudnym warunkom makroekonomicznym.

Pierwszy miliard w 2014 roku

Decyzja, w wyniku któ-
rej złoża miedzi przylegają-
ce do obszarów koncesyjnych 
KGHM mogły zostać przeję-
te przez konkurencję polskiej 
spółki - co przyblokowałoby jej 
rozwój w przyszłości - wywo-
łała polityczną burzę. Premier 
Donald Tusk zapowiadał, że 
okoliczności wydania tej decyzji 
zostaną zbadane przez Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
W tej sytuacji los odwołania zło-
żonego przez zarząd KGHM 
był łatwy do przewidzenia.

Minister środowiska Maciej 
Grabowski postanowił uchylić 
sporną decyzję koncesyjną. Jako 
pretekstu użył argumentu, że 
składając oferty firmy Leszno 
Copper i KGHM Polska Miedź 
nie wiedziały, jakie kryteria za-
stosuje resort do ich porówny-
wana.

- Uważam, że uczestnicy 
powinni znać zasady gry od po-
czątku. Tak rozumiem transpa-
rentność i konkurencyjność 
rozstrzygania sporów przez ad-
ministrację - tłumaczy minister 

Grabowski w rozmowie z Pol-
ską Agencją Prasową.

Proces koncesyjny na By-
tom Odrzański rozpoczyna się 
od nowa.

Leszno Copper należy do 
Miedzi Copper Corporation z 
siedzibą w Luksemburgu, któ-
ra z kolei jest własnością  ka-
nadyjskiego funduszu Lumina 
Capital. Interesów Doradcą 
Kanadyjczyków i dyrektorem 
generalnym Miedzi Copper jest 
Stanisław Speczik, były prezes 
KGHM.

Postawa ministerstwa w 
sporze o koncesję sprowokowa-
ło Miedzi Copper do znacznego 
ograniczenia zakresu inwestycji 
w Polsce. Kanadyjczycy zamro-
zili program inwestycyjny o 
wartości 250 mln zł, zrezygno-
wali z trzech posiadanych kon-
cesji i wycofali trzy inne wnio-
ski koncesyjne. Nie wiadomo, 
czy zechcą dalej rywalizować z 
KGHM o Bytom Odrzański.

Piotr Kanikowski

Bój o koncesję na rejon Bytomia Odrzańskiego 
rozpoczyna się od nowa. Minister środowiska 
uchylił swą styczniową decyzję, która przyzna-
wała prawa na poszukiwanie miedzi i srebra na 
tym obszarze rywalowi KGHM - kontrolowanej 
przez Kanadyjczyków spółce Leszno Copper.

KGHM odbije Bytom?
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Warsztaty street artu w Legnicy
Chcesz współtworzyć legnickie murale? Lubisz muzykę klubową na żywo? Chcesz poznać artystów street artu i zobaczyć przykłady sztuki ulicy z różnych 
części Europy? Masz chęć i odwagę, by podyskutować o sztuce, która żyje w przestrzeni publicznej? Wkrótce wchodzimy do miasta i na ściany – nie 
pozwól, by działo się to bez ciebie! 

Tak organizatorzy Festi-
walu Street Art Between the 
Walls, który po dwóch latach 
doczekał się kolejnej edycji, 
zapraszają chętną młodzież do 
udziału w bezpłatnym projek-
cie. Festiwal odbędzie się w dn. 
26-30 sierpnia br. i jego głów-
nym wydarzeniem są warsz-
taty twórczości na miejskich 
murach. Są jeszcze ostatnie 
wolne miejsca przeznaczone 
dla chętnych w wieku 14-
18 lat. Legnicką młodzież w 
tajniki tej sztuki wprowadzi 
słynny muralista pochodzący 
z Wrocławia, który znany jest 
pod pseudonimem Otecki. 
To dyplomowany artysta po 
wrocławskiej ASP, który two-
rzy malarstwo, rzeźbę, plaka-
ty czy odzież, a także sztukę 
ulicy. Jego murale, które po-
dziwiać można na budynkach 
Wrocławia, Krakowa, Łodzi, 
Warszawy, Gdyni czy Drezna, 

wyróżniają się skomplikowaną 
fabułą, wielowarstwowa struk-
turą, bogatą kolorystyką i sub-
telnym stylem nasuwającym 
skojarzenia bardziej z rysun-
kiem niż malarstwem. Warsz-
taty prowadzić będzie także 
Dagmara Angier-Sroka, arty-
sta malarz, autorka pierwszego 
legnickiego wielkoformatowe-
go muralu na 4-piętrowej ka-
mienicy przy ul. Głogowskiej 
oraz Bartek Sroka, który jest 
artystą ceramikiem, grafikiem, 
ale eksperymentuje też z mu-
zyką, fotografią czy animacją. 
Koloru i charakteru nabiorą 
ściany za palmiarnią i przy ul. 
Szkolnej.

Prócz warsztatów pla-
stycznych uczestnicy warszta-
tów będą mogli też spróbować 
swoich sił w tworzeniu tzw. 
animacji ulicznej czyli krót-
kich form filmowych przy 
użyciu techniki poklatkowej, w 

których elementy miejskiego 
krajobrazu mogą zyskać nowe 
nieznane oblicze. Dodatkowo 
odbędą się panele dyskusyjne 
dla młodzieży (oraz wszyst-
kich chętnych w każdym 
wieku!) na temat sztuki ulicy, 
jej ambicji społecznych oraz 
obywatelskich postaw w kon-
tekście ostatnich wydarzeń 
na Ukrainie. Towarzyszyć 
będą im projekcje filmów do-
kumentujących poczynania 
i realizacje sztuki w tkance 
miasta. Spotkania te popro-
wadzą Otecki (który opowie 
o zaangażowaniu społecznym 
na Ukrainie) Nastia Karpo-
vich – Kijowianka, legniczan-
ka, obecna w wirze wydarzeń 
na Majdanie oraz Justyna 
Teodorczyk, która tym razem 
zajmie się sztuką na ścianach 
budynków, a nie w czterech 
ścianach galerii. 26 i 29 sierp-
nia muzykę klubową na żywo 

zaprezentują Józ Kow, Pacifer i 
DJ Sowa. Wszystkie koncerty 
i spotkania (prócz warsztatów) 
są otwarte dla publiczności i 
odbędą się na terenie Otwartej 
Pracowni Sztuki (ul. Szkolna 
7, druga oficyna). Szczegółowy 
program na stronie: sztukadla-
ludzi.org.

2. Festiwal Street Art Be-
tween the Walls jest dofinan-
sowany ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich przez Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Społecznej.

Justyna Teodorczyk
FOT. FUNDACJA SZTU-

KA DLA LUDZI

Zapisz się 
W sprawie zapisów na warsztaty 
oraz wolontariatu podczas Festiwa-
lu prosimy o kontakt z Fundacją:
kom: 604 154 659
e-mail:sztukadlaludzi@gmail.com,
www.sztukadlaludzi.org,
facebook.com/sztukadlaludzi



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 22.08.2014
do 28.08.2014

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 wyso-
kości 3 zł. Jest to dopłata zwią-
zana z użytkowaniem okularów 
3D, niezbędnych do właściwego 
odbioru projekcji trójwymiaro-
wych. Okulary zostaną Państwu 
udostępnione do jednorazowego 
użytku. Prosimy o ich zwrot ob-
słudze 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. „EPICENTRUM” 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.

KINO KONESERA:
OJCIEC SZPILER
Od lat: 15, Czas trwania: 96 
min., Produkcja: Chorwacja
Bogobojny Petar handluje pre-
zerwatywami. Nie ma wyrzutów 
sumienia, bo papież wydał de-
kret, w którym częściowo godzi 
się na ich używanie. Na małej 
dalmatyńskiej wyspie, na której 
stoi kiosk Petara, pogłębia się 
jednak niż demograficzny. Wy-
słany na tamtejszą parafię mło-
dy katolicki ksiądz don Fabijan 
postanawia sprytnie zbuntować 
się przeciw papieskiemu prawu. 
Przekonuje Petara, że o przyrost 
naturalny zadbać trzeba. Jak to 
zrobić? Potajemnie dziurawiąc 
sprzedawane kondomy! Do spi-
sku księdza i kioskarza dołącza 
też konserwatywny farmaceuta. 
W zaciszu apteki miesza piguł-
ki antykoncepcyjne z witamina-
mi, czym pomaga położyć kres 
wszelkiej antykoncepcji w mie-
ście.
Mała wyspa na powrót się zalud-
nia. Przypadkowe ciąże owocują 
zawieraniem małżeństw miesz-
kańców Dalmacji z turystami. 
Informacje o szybkim przyroście 
naturalnym wyciekają więc poza 
granice Chorwacji. Przyciągają 
tłumy bezdzietnych par i ekipy 
telewizyjne. Miasto zaczyna tęt-
nić życiem – kotłują się w nim 
namiętności, a trzej spiskowcy 
rozkoszy dbają o to, by niemow-
lęta przychodziły na świat w 
zdrowiu i wierze katolickiej.
Sielanka nie trwa jednak długo. 

Trzem mężczyznom staje bo-
wiem na drodze jedna kobieta. 
Dopiero teraz wszystko zaczyna 
się wymykać spod kontroli…
GODZ. – 20:15*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
27.08.2014
POKAZY SPECJALNE:
WINX CLUB ORAZ MIA I JA
Animacja / Familijny, Czas trwa-
nia: 70 min., Od lat: B.O 
Bohaterkami „Winx Club” jest 
grupa nastolatek, uczęszczają-
cych do szkoły dla czarodziejek 
Alfea. Akcja serialu toczy się w 
fantastycznym świecie zwanym 
Magix. Od niepamiętnych cza-
sów toczy się tu walka pomiędzy 
kochającymi dobro wróżkami, 
a złymi wiedźmami - głównym 
orężem w tych niekończących 
się zmaganiach są czary.
„Mia i ja” to propozycja dla 
wszystkich, którzy kochają elfy, 
przygody i jednorożce. Magicz-
na księga, prezent, który Mia 
otrzymała od ojca, nie jest zwy-
kłą książką – jest przecież ma-
giczna. Ten cudowny przedmiot 
odpowiednio użyty, przemienia 
się w portal do niezwykłego 
świata zwanego Centopią, w któ-
rym zwyczajna dziewczynka Mia 
staje się elfem i poznaje innych 
mieszkańców krainy: jednoroż-
ce, elfy i fauny.
Scenariusz wydarzenia:
- zabawy i konkursy z animato-
rem [10-15 min]
- projekcja - zestaw trzech fil-
mów [70 min]
23 – 24 sierpnia o godzinie 

11.00 Poranki z Winx Club oraz 
Mia i ja.
Sobota 23.08.2014
- Wyciek (Winx Club) 23 min
- Powstanie Tritannusa (Winx 
Club) 23 min
- Rozmowa z jednorożcami (Mia 
i ja) 23 min
Niedziela 24.08.2014
- Powrót do Alfei (Winx Club) 23 
min
- Księga Sirenix (Winx Club) 23 
min
- Nadzieja Centopii (Mia i ja) 23 
min
GODZ. – 11:00*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
24.08.2014
WAKACYJNE ORZEŹWIENIE
MERIDA WALECZNA/dubbing – 
bilety po 14 zł
ANIMACJA, DZIECIĘCY;  CZAS 
TRWANIA: 100 MIN., OD LAT: 
B.O., 
PRODUKCJA: USA
GODZ. – 10:30*
*Seans nie odbędzie się 23 i 
24.08.2014
ILUZJA / napisy – bilety po 14 zł
TRILLER;  CZAS TRWANIA: 
115 MIN., OD LAT: 12, 
PRODUKCJA: USA
GODZ. – 14:30
PREMIERY:
MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA/ 
napisy – 
KOMEDIA / DRAMAT / RO-
MANS;  CZAS TRWANIA: 100 
MIN., OD LAT: 15, 
PRODUKCJA: USA
Chińczyk Wei Ling Soo jest naj-
znamienitszym iluzjonistą swo-
ich czasów, ale mało kto wie, że 
za jego sceniczną maską kryje 
się arogancki Anglik – Stanley 
Crawford (Firth), żywiący wyjąt-
kową awersję do wszelkiej maści 
spirytystów. Za namową przyja-
ciela Stanley wyrusza z misją 
do położonej na Lazurowym 
Wybrzeżu posiadłości rodziny 
Catledge. Na miejscu, udając 

zamożnego biznesmena, ma 
zdemaskować oszustwa pięk-
nej kobiety-medium – Sophie 
Baker (Emma Stone), rzekomo 
potrafiącej czytać w myślach i 
rozmawiać z duchami. Zadanie 
Stanleya skomplikuje się, gdy on 
sam wpadnie w sidła zniewala-
jącego uroku Sophie, a próbka 
niezwykłych zdolności medium 
na dobre zachwieje wszystkim, 
w co dotychczas wierzył.
GODZ. – 17:00, 19:30, 21:45
DAWCA PAMIĘCI  / napisy
SCIENCE - FICTION;  CZAS 
TRWANIA: 100 MIN., OD LAT: 
15, 
PRODUKCJA: USA
Nastoletni Jonas (Brenton Thwa-
ites) dorasta w utopijnym świecie 
przyszłości, gdzie nie istnieją 
cierpienie i ból, wojny ani krwa-
we rewolucje. W epoce, w któ-
rej zapomniano, jak się kocha, 
odróżnia barwy i podejmuje 
wybory. Nieoczekiwanie, Jonas 
zostaje wytypowany jako kan-
dydat na Odbiorcę Wspomnień 
– jedyną osobę w społeczności, 
która przechowuje pamięć po 
dawnych czasach. W szkoleniu 
pomaga mu tajemniczy mężczy-
zna, nazywany Dawcą Pamięci 
(Jeff Bridges). W trakcie nauki 
Jonas odkryje wstrząsający se-
kret przeszłości, który zburzy 
mozolnie budowany ład świata i 
ściągnie na niego i jego najbliż-
szych wielkie niebezpieczeń-
stwo.
GODZ. – 12:15, 19:00, 21:15
TYTUŁY TYGODNIA:
LUCY / NAPISY 
Akcja, Od lat: 15, Produkcja: 
Francja
GODZ. – 11:15, 15:30, 18:00, 
20:00, 22:00
NIEZNISZCZALNI 3 / NAPISY 
Thriller/Akcja, Od lat: 15, Pro-

dukcja: USA
GODZ. – 12:45, 17:45*, 20:45
*Seans nie odbędzie się 
28.08.2014
WAKACJE MIKOŁAJKA / DUB-
BING 
Komedia/Familijny, Od lat: b.o., 
Produkcja: Francja
GODZ. – 10:00*, 14:00, 16:15, 
18:30
* Seans nie odbędzie się 23 i 
24.08.2014
DZWONECZEK I TAJEMNICA 
PIRATÓW / DUBBING 
Animacja/Fantasy/Przygoda, Od 
lat: b.o., Produkcja: USA
GODZ. – 10:15, 14:00, 17:30
3D DZWONECZEK I TAJEMNI-
CA PIRATÓW / DUBBING 
Animacja/Fantasy/Przygoda, Od 
lat: b.o., Produkcja: USA
GODZ. – 12:00, 16:00
WOJOWNICZE ŻÓŁWIE NINJA 
/ DUBBING
Komedia/Akcja/Fantasy, Od lat: 
12, Produkcja: USA
GODZ. – 13:15
EPICENTRUM / NAPISY
Thriller, Od lat: 15, Produkcja: 
USA
GODZ. – 20:15*, 21:12**
*Seans nie odbędzie się 27 i 
28.08.2014
**Seans odbędzie się 
28.08.2014
3D STRAŻNICY GALAKTYKI  
dubbing
Science-Fiction, od lat: 12, Pro-
dukcja: USA
GODZ. – 11:30
STRAŻNICY GALAKTYKI dub-
bing
GODZ. – 15:15
SEKSTAŚMA  napisy
Komedia, od lat: 15, Produkcja: 
USA
GODZ. – 22:15*
*Seans nie odbędzie się 
28.08.2014
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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

Szachowa młodzież błyszczy 
Na piątym miejscu zakończyli rozgrywki II Ligi Juniorów szachiści ASSZ  Miedź Legnica.

W zawodach rozegra-
nych w Szczyrku wystarto-
wało 46 drużyn walczących 
o 3 miejsca premiowane 
awansem do I ligi oraz o 
utrzymanie się w tej klasie 
rozgrywek. Legniczanie 
rozstawieni z nr 21 mieli za 
zadanie utrzymać się w 2 li-
dze. Okazało się że byli w 
wybornej formie i od same-
go początku plasowali się w 
czołówce walcząc do same-
go końca o awans.

W całych zawodach 
drużyna Miedzi wygrała 6 
pojedynków, 3 mecze zre-
misowała i poniosła 2 po-
rażki. Liderką drużyny była 
Ania Karykowska która w 
11 partiach uzyskała aż 10 
pkt i osiągnęła najlepszy 
wynik na swojej szachowni-
cy. Dzielnie Anię wspierał 
debiutant zaledwie 10-letni 
Michał Fiedorek.Zdobył 7 
pkt. w  walce z dużo star-
szymi przeciwnikami. Bar-

dzo dobrze zaprezentowała 
się też Gabriela Maciak 
uzyskując 5 pkt w 9 roze-
granych pojedynkach.Po-
nadto w drużynie wystąpili 
Grzegorz Krawiec 5 pkt,Pa-
weł Teclaf 4,5 pkt,Wiktor 
Lewandowski 1,5 pkt oraz 
Elena Lascar 1,5 z 2 partii.

Warto w tym miejscu 
podziękować Fundacji Pol-

ska Miedź i f irmie Mercus 
,dzięki których wsparciu 
młodzi legniczanie mogli 
pokazać swoje już niemałe 
umiejętności na 64 polach.

Piotr Kowalak
FOT. PIOTR KOWALAK

Mistrzowie od lepienia pierogów
Ośrodek Sportu i Rekreacją wraz z Parafią św. Jacka zorganizował 14 sierpnia imprezę pn. „Pierogowy Festyn na Zakaczawiu”. Wiele atrakcji czekało 
na tych, którzy w tym dniu zjawili się przy ul. Nadbrzeżnej, w międzywalu Kaczawy. 

Od godziny 14.30 na sce-
nie w świetnym pokazie fitness 
zaprezentował się klub Mad 
Fitness z Legnicy. Można było 
posłuchać kapeli podwórkowej 
Biesiadni ze Środy Śląskiej, kon-
certu grupy Avocado oraz po-
bawić się z legnickim zespołem 
RemixX. Największą atrakcją 
tego dnia na Zakaczawiu były X 
Otwarte Mistrzostwa Legnicy 
w Lepieniu Pierogów. Do rywa-
lizacji stanęło 10 osób, których 
zadaniem było ulepić jak najwię-
cej pierogów w ciągu godziny. I 
miejsce zajęła 

Anna Ćwik (366 pierogów), 
ale fenomenalną zręcznością 
popisały się również Honorata 
Kochel (345 pierogów), Halina 
Krzemińska (344 pierogi), Mag-
da Ćwik(335 pierogów), Bogu-
sława Koselska (321 pierogów),  
Agnieszka Konaszczuk (302 
pierogi) i Marzena Markiewicz 

(299 pierogów). Halina Kali-
nowska ulepiła 160 pierogów, a 
stawkę zamykali dwaj panowie, 
którzy odważyli się stanąć do 
rywalizacji z kobietami: Krzysz-
tof Drzewiecki (156 pierogów) i 
Rafał Komorowski (94 pierogi).

Jury,  w którego składzie 
znaleźli się zastępca prezydenta 
Legnicy Ryszard Białek oraz 
radni Bogumiła Słomczyń-
ska, Małgorzata Nowosielska, 
Ewa Szymańska i Piotr Ża-
bicki, przyznało także nagrodę 
specjalną ufundowaną przez 
sponsora Mistrzostw w Lepie-
niu Pierogów- Pierogerię z ul. 
Grunwaldzkiej w Legnicy. Na-
grodę za najładniejsze pierogi 
zdobyła Halina Krzemińska.

Wszyscy uczestnicy Mi-
strzostw otrzymali sprzęt AGD 
oraz dyplomy.

Źródło: OSIR Legnica
FOT. OSIR LEGNICA
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