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Lenovo wraca do Legnicy
Proces trzech belgijskich menadżerów, oskarżonych o nieprawidłowości przy budowie hali dla Leno-
vo w Legnickim Polu, nie będzie się toczył w stolicy. Po tym, jak Sąd Okręgowy w Warszawie przez 
prawie dwa lata nie zdołał wyznaczyć terminu pierwszej rozprawy, sąd apelacyjny kazał przekazać 
akta Sądowi Okręgowemu w Legnicy. Jest szansa, że z nowym rokiem sprawa w końcu ruszy.

Na rozpoczęcie proce-
su Filipa S., Barta de S. i 
Marca C. czekają przede 
wszystkim polscy podwy-
konawcy zatrudnieni przez 
konsorcjum belgijskich 
spółek PLA Development, 
Immo Industry Poland i 
IC Polska, które w latach 
2008-2009 budowało halę 
pod montownię kompute-
rów dla Lenovo. Według 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy, Belgowie oszukali 
16 firm na kwotę 20 mln zł.

Od 4 lutego 2013 roku 
akta tej sprawy leżały w 
Sądzie Okręgowym w War-
szawie, czekając w kolej-
ce na rozpoczęcie sprawy. 
Zniecierpliwieni podwyko-
nawcy poskarżyli się w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości 
na opieszałość. Złożyli też 
do Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie wniosek o prze-
niesienie procesu do mniej 
obłożonego sprawą Sądu 
Okręgowego w Legnicy. 2 
grudnia uzyskali korzystną 
dla siebie decyzję. Wcze-
śniej Sąd Apelacyjny we 
Wrocławiu stał na stanowi-
sku, że menadżerowie po-

winni być sądzeni w stolicy.
Głównym oskarżonym 

jest 51-letni Filip S, prezes 
PLA Development, Immo 
Industry Poland i IC Pol-
ska.   Za wprowadzenie w 
błąd 16 podwykonawców 
i spowodowanie szkód w 
wysokości 20 mln zł oraz 6 
innych przestępstw gospo-
darczych grozi mu od roku 
do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Prokuratura Okrę-
gowa w Legnicy oskarżyła 
też   45-letniego Barta de S. 
i 52-letni Marca C, bo nie 
zgłosili wniosków o upa-
dłość spółki Immo Industry 
Poland, w której byli człon-

kami zarządu.
Belgowie ukrywali 

przed Polakami trudną sy-
tuację finansową głównego 
inwestora. Absurdalnie na-
ciskali na kontynuowanie 
budowy w sytuacji, kie-
dy belgijski sąd orzekał o 
upadłości spółki będącej 
inwestorem. Nie płacili za 
wykonane usługi. Nękali 
podwykonawców karami 
umownymi. W końcu, kie-
dy katastrofa była już nie do 
ukrycia, wypłacili zobowią-
zania wybranym belgijskim 
partnerom, krzywdząc w 
ten sposób polskich wie-
rzycieli.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl



2 WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl 18 grudnia 2014

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Gloria in  
excelsis Deo 

Po każdym11 Listopada socjolodzy utyskują na zawłasz-
czanie narodowego święta przez prawicowych radykałów. 
Marsze Niepodległości połączone z rytualnym paleniem 
tęcz i palm to jednak dziecinna igraszka przy tym, co li-
beralny konsumpcjonizm do spółki z popkulturą zrobiły z 
chrześcijańskim Bożym Narodzeniem. 

Nie byłoby Bożego Narodzenia bez Boga, który zapragnął 
zostać człowiekiem. Jako dziecko mocno przeżywałem 
ten irracjonalny akt miłości, dowiedziony później przez 
Chrystusa w jeszcze bardziej zdumiewający sposób, przez 
zgodę na mękę i okrutną śmierć. Dla zafascynowanego 
biblijnym przekazem chłopca, jakim byłem, obdarzony 
boską mocą Jezus był równie realny jak historyczne posta-
cie, o których wspominają ewangeliści: Herod, Poncjusz 
Piłat, rzymscy cesarze Tyberiusz, Klaudiusz, Wespazjan 
czy Tytus. Żył, nauczał, umarł jak najnędzniejszy z ludzi 
i zmartwychwstał jak najwspanialszy Bóg
Jednak dzisiaj, gdy ogłupionym telewizją konsumentom 
sprzedaje się w marketach plastikowe szopki made in 
China i obrusy w aniołki, Jesus ze Świętą Rodziną ni-
czym nie różni się od brodatego grubasa w czerwonej 
kufajce zwanego Mikołajem czy czeredy halloweenowych 
szkarad: zombiaków, wampirów, upiorów, kościotrupów, 
zielonych ludzików itp. Narodzony w Betlejem Jezus jest 
sezonowym produktem na którym można dobrze zaro-
bić. To, oczywiście, wydmuszka, bo  liberalny konsump-
cjonizm ani myśli kolportować zagrażających mu nauk 
Chrystusa.  Ludzie kupują ten jezusopodobny produkt, 
przynoszą do domu i urządzają sobie piękne jak z wnę-
trzarskiego magazynu Boże Narodzenie bez Boga.
Nowe wzorce przeżywania Bożego Narodzenia nie po-
chodzą z kościołów. Podsuwają je kolorowe magazyny. 
Kolejne etapy przygotowań wyznacza rytm promocji. 
Najpierw tanieją środki czystości, więc kraj jak długi i 
szeroki pierze, myje okna, pastuje na potęgę podłogi i 
poleruje meble. Potem jak manna z nieba sypią się ofero-
wane za półdarmo lampki choinkowe, łańcuchy, bombki i 
świetliste figury z wtopionych w plastik ledów do dekora-
cji domów. Wybucha szał kupowania prezentów. Na ulice 
wylegają handlarze żywymi karpiami i sprzedawcy cho-
inek. Solidnie okopcone dymem wędliny za trzydzieści 
złotych wzwyż drażnią zmysł powonienia. Życie nabiera 
przyspieszenia, choć (jeśli dobrze rozumiem ideę adwen-
tu) powinno raczej zwolnić. 
Choćbym chciał uciec przed tym bożonarodzeniowym 
tumultem, nie mam dokąd. Nawet Radio Plus – „katolic-
ki głos w Twoim domu” – puszcza przerobione na popową 
papkę kolędy a w blokach reklamowych namawia do ku-
powania, kupowania, kupowania. I wstydliwie przemil-
cza, o co chodzi z tym całym Jezusem. 
Przypominają mi się Boże Narodzenia mojego dzie-
ciństwa, gdy pokrewna z betlejemską biedą zgrzebność 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kanciasty świat po-
zbawiony konsumpcyjnego blichtru, bardziej sprzyjały 
głębokiemu przeżyciu świąt niż gargantuiczna obfitość 
dóbr oferowanych dziś przez supermarkety i galerie han-
dlowe. Wiem, że to już nie wróci. PRL-u mi nie żal, ale 
za tamtymi świętami tęsknię, 

Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, 
redakcja@24legnica.pl
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Sprawdź nas i wygraj kalendarz!
Możesz wygrać piękny Kalendarz Legnicki na 2015 rok. Wystarczy, że wiesz, jaki zabytek znajduje się 
w logo portalu informacyjnego 24Legnica.pl. 
Dla 10 osób, które od dnia 18 grudnia br. prześlą na adres mailowy konkursy@24legnica.pl prawidło-
wą odpowiedź będziemy mieli ufundowane przez Urząd Miejski w Legnicy kalendarze.
WYLOSOWANI ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PIĄTEK mailem 

Są dwie apelacje 
"Wyrok jest niesprawiedliwy (...) Działanie sądu doprowadziło do ponownego pokrzywdzenia oskar-
życieli" - pisze mecenas Jacek Zagajewski, pełnomocnik Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy i Jerzego Owsiaka w apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi. Apelację złożył też 
bloger Matka Kurka, niezadowolony, że musiał zapłacić 300 złotych za znieważenie.

Chodzi o głośną sprawę 
karną o zniesławienie i znie-
ważenie, którą Piotrowi W. - 
blogerowi Matka Kurka spod 
Chojnowa - wytoczyły Funda-
cja Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy oraz Jerzy Owsiak. 
Toczący się przed Sądem Re-
jonowym w Złotoryi proces 
zakończył się we wrześniu unie-
winnieniem blogera od zarzutu 
zniesławienia i częściowo od 
zarzutu znieważenia. Za prze-
kroczenie prawa sąd uznał tylko 
użycie przez Piotra W. pod ad-
resem Jerzego Owsiaka zwrotu 
"hiena cmentarna na dorobku". 
W wyroku odstąpił jednak od 
ukarania Matki Kurki, uzasad-
niając, że była to tzw. zniewaga 
wzajemna (bo szef WOŚP na-
zwał blogera "wariatem ze Zło-
toryi").

Apelacja Piotra W. od oko-
ło dwóch tygodni leży w Sądzie 
Rejonowym w Złotoryi. Nada-
na pocztą 10 grudnia apelacja 
mecenasa Jacka Zagajewskiego 
jest w drodze. Obie rozpatrzy 
Sąd Okręgowy w Legnicy.

Bloger zaskarżył dwa 
punkty wyroku, w którym sąd 
uznał go winnym znieważenia 
Jerzego Owsiaka wyrażeniem 
"hiena cmentarna na dorobku" 
i obciążył częścią kosztów pro-
cesowych poniesionych przez 
oskarżyciela (300 zł). Piotr W. 
domaga się uniewinnienia lub 
przekazania sprawy do dalsze-
go rozpatrzenia złotoryjskiemu 
sądowi. Argumentuje, że wy-
rażenie "hiena cmentarna" jest 
powszechnie stosowane w de-
bacie publicznej a osoby, które 
go używają, pozostają bezkarne. 
Podaje przykład premier Ewy 
Kopacz, która nazwała poli-
tyków konkurencyjnej partii 
"hienami cmentarnymi". Sądo-
wi, który potraktował użyty w 
blogu zwrot jako znieważenie, 
zarzuca na tej podstawie błąd w 
ustaleniach faktycznych

Apelacja reprezentującego 
WOŚP i Owsiaka mecenasa 
Jacka Zagajewskiego to ob-
szerny, blisko czterdziestostro-
nicowy dokument, skrupulatnie 
wyliczający kilkadziesiąt przy-
kładów obrazy przepisów postę-
powania, naruszenia przepisów 
prawa procesowego, naruszenia 
prawa materialnego i błędów w 
ustaleniach faktycznych.

W odwołaniu jest mowa 
m.in. o tym, jak sąd potrakto-
wał powtarzane wielokrotnie 

kłamstwo Piotra W., że Jerzy 
Owsiak zarobił 1,5 mln zł na 
sprzedaży Fundacji WOŚP 
spółki Złoty Melon. Złotoryj-
ski sąd przemilczał tę kwestię, 
bo w żaden sposób nie mógł 
uznać tego stwierdzenia bloge-
ra za niewinną, niepodlegającą 
penalizacji ocenę;"musiałby w 
tym przypadku uznać, że wypo-
wiedź ta odnosiła się do wprost 
do faktu. A to oznaczałoby ko-
nieczność skazania oskarżonego 
za zniesławienie." - bez owijania 
w bawełnę pisze mecenas Zaga-
jewski.

Zwraca uwagę na nierze-
telne analizy rozliczeń, które 

Piotr W. sporządzał na podsta-
wie sprawozdań publikowanych 
przez Fundacje WOŚP, pomija-
jąc dane, które mogłyby osłabić 
jego tezy o "przeżeraniu" pienię-
dzy przez WOŚP , np. wydatki 
na Program Powszechnych 
Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków, Program Infant 
Flow, Program leczenia cukrzy-
cy pompami insulinowymi czy 
Program „Ratujemy i Uczymy 
Ratować”. "Nie budzi zatem 
wątpliwości, że dane liczbowe 

wskazane przez oskarżonego, 
pomimo że były danymi praw-
dziwymi, zostały przedstawione 
w sposób nie tylko nierzetelny, 
ale celowo i umyślnie błędnie 
– tak, żeby potwierdzić tezy sta-
wiane przez oskarżonego. To już 
nie jest ocena, ale wskazywanie 
na fakty, które są nieprawdzi-
we." - czytamy w apelacji. - "Nie 
jest wiadomym, w jaki sposób 
Sąd Rejonowy w Złotoryi do-
szedł do przekonania, że ob-
liczenia oskarżonego są praw-
dziwe, skoro nawet nie pokusił 
się o jakąkolwiek analizę tego w 
uzasadnieniu".

Jacek Zagajewski sprzeci-

wia się postawie sądu, który de-
precjonuje zeznania świadków 
związanych z WOŚP, "wskazu-
jąc że jedynie oskarżony Piotr 
W. mówi szczerze i prawdziwie, 
choć nie budzi wątpliwości, że 
jego wyjaśnienia mają na celu 
ochronę jego interesów proceso-
wych i przynajmniej częściowo 
są nieprawdziwe, co wynika już 
tylko i wyłącznie z porównania 
tych wyjaśnień z dokumenta-
mi zgromadzonymi w sprawie. 
Taka ocena dowodowa, frag-

mentaryczna i nieuzasadniona 
nie może się ostać."

W apelacji podkreślono, że 
w tego rodzaju procesie to wo-
bec pomówionego należy stoso-
wać domniemanie niewinności. 
Tymczasem sąd doprowadził do 
postawienia oskarżycieli w roli 
oskarżonych. To im a nie Pio-
trowi W. kazano udowadniać 
niewinność.

Z treścią całej apelacji moż-
na zapoznać się na stronie in-
ternetowej Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Zasad-
ność obu apelacji rozpozna Sąd 
Okręgowy w Legnicy.

Fot.: PIOTR KANIKOWSKI
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Zaczarowany kalendarz miejski 2015
Tłumy mieszkańców przybyły 12 grudnia do Galerii Piastów na inaugurację legnickiego Kalendarza Miejskiego na 2015 r. Legniczanie zachwycili się 
kalendarzem, którego nakład 2015 egzemplarzy rozszedł się w ciągu kilkudziesięciu minut.

– Jestem legniczaninem 
i w naszym domu jest trady-
cją, że wieszamy na ścianie 
miejski kalendarz - mówi 
Andrzej Nadoliński, który 
na prezentację przyszedł z 
żoną Małgorzatą i synem 
Tomkiem. – Ten, który te-
raz dostaliśmy jest bardzo 
piękny. W trochę przewrot-
ny sposób pokazuje nasze 
miasto. Pobudza do refleksji 
i do uśmiechu. 

Najnowsze wydanie 
kalendarza, który towarzy-
szyć będzie legniczanom w 
2015 roku, ukazuje miasto 
widziane oczami jednego z 
mistrzów legnickiego Sa-
tyrykonu, Floriana Doru 
Crihany. Znakomity arty-
sta w swoich pracach przed-
stawiał już Wenecję, Paryż, 
Stambuł, Ateny i Brugię. 
Legnica stała się kolejnym 
miejscem, które wziął na 
swój warsztat. Poetyckie 
obrazy miasta przypomina-
ją o urodzie jego zabytków, 
parku i zieleńców, o wy-
jątkowych tradycjach oraz 
skomplikowanej historii, 
która jest naszym wspól-
nym dziedzictwem. Takie-
go artystycznego portretu 
miasto jeszcze nie miało. 
Oniryczny i symboliczny, a 
przy tym – pełen humory-
stycznych skojarzeń. 

- Życzę, by ten kalen-
darz odmierzał szczęśliwe 
dni zarówno Państwu, jak 
i naszemu miastu – powie-
dział podczas prezentacji 
prezydent Tadeusz Krza-
kowski. - Jesteśmy dum-
ni, że ten wybitny artysta 
umieścił Legnicę wśród 
elitarnych miast, które zna-
lazły się na jego obrazach. 
Jego podobnie, jak nas – 
Legnica oczarowała. 

We wstępie do legnic-
kiego kalendarza prezydent 
napisał m.in.: „Legnica w 
Kalendarzu 2015 to mia-
sto zaczarowane, w którym 
teraźniejszość splata się z 
wizjami przeszłości. To 
miasto wyjątkowe, miejsce 
ważne na mapie Dolnego 
Śląska, Polski i Europy. 
Twórczo współtworzące 
dziedzictwo europejskie. 
Miasto, które w XX wieku 
stało się symbolem podzie-
lonej Europy i które w cią-
gu ostatnich dwudziestu lat 
aktywnie stara się przezwy-
ciężyć dziedzictwo okresu 
zimnej wojny. 

Na malarską opowieść 
Crihany o Legnicy, któ-
ry odwiedził miasto oraz 
zgłębił jego historię, skła-
dają się również opowieści 
legniczan zafascynowanych 
magią miejsca, w którym 
żyją. Legniczanie XXI wie-
ku są dumni z tradycji oraz 
wielokulturowego dziedzic-
twa ich miasta, które uczą 
wrażliwości, otwartości i 
tolerancji. Legnica w obra-
zach rumuńskiego artysty 
staje się miastem mitycz-
nym, idealnym wyobraże-
niem, które żyje w sercach 
i pamięci jej mieszkańców.

Oddaję w Państwa ręce 
wydawnictwo, które jest 
wyrazem fascynacji jej au-
tora oraz współpracujących 
z nim legniczan urokiem 
naszego miasta. Legnica 
zachwyca. Miasto odzy-
skuje dzisiaj swą dawną 
świetność, rozwija się i 
pięknieje. Zapraszam Pań-
stwa w piękną podróż po 
Legnicy, która od wieków 
łączy Wschód z Zachodem, 
Północ z Południem, hi-

storię ze współczesnością, 
mieście, z którym każdemu 
jest po drodze”.

Wydawanie artystycz-
nych kalendarzy miejskich 
stało się już legnicką tra-
dycją, a każdy z nich cie-
szył się uznaniem krajowej 
i zagranicznej publiczno-
ści. Zawsze mają one cha-
rakter promocyjny, trafiają 
do legniczan, lokalnych, 
regionalnych i krajowych 
instytucji, do ambasad i 
konsulatów oraz wielu ko-
lekcjonerów zagranicznych.

Kalendarz na rok 2002 
– pierwszy z serii – pre-
zentował prace nagrodzone 
w dwudziestopięcioletniej 

historii Międzynarodowej 
Wystawy „Satyrykon”. Rok 
2003 przyniósł wizerunki 
najciekawszych eksponatów 
ze zbiorów Muzeum Mie-
dzi, zaś w 2004 w kalenda-
rzu zaprezentowano kolek-
cję biżuterii nagrodzonej 
podczas legnickich wystaw 
srebra artystycznego. W 
2005 roku karty kalendarza 
zdobiły plakaty „Satyryko-
nu” zaprojektowane przez 
najwybitniejszych twór-
ców plakatu. Natomiast na 
kartach kalendarza w 2006 
roku znalazły się poetyc-
kie pejzaże miejskie pędzla 
Edwarda Mirowskiego. W 
roku 2007 na 12 fotogra-
mach Piotr Krzemiński 

pokazał cenne zabytki ar-
chitektury miasta. Legnicki 
Kalendarz Miejski A. D. 
2008 nosił tytuł „Legnica 
– twarze miasta”. Prezen-
tował 12 pań związanych z 
Legnicą, która jest piękna i 
tajemnicza, jak kobieta. Rok 
2009 – to kalendarz ścienny 
zatytułowany „Śladami fil-
mu Mała Moskwa Walde-
mara Krzystka”. Zawierał 
powstałe na planie filmo-
wym fotogramy autorstwa 
Michała Dobrowolskiego, 
Wojciecha Skrzydlewskie-
go i legniczanina Grzegorza 
Spały. Rok później (2010) 
kalendarz poświęcony był 
Parkowi Miejskiemu, który 
ogromnie ucierpiał w wyni-

ku huraganu 23 lipca 2009 
r. Przedstawiał 12 zdjęć 
parku (sprzed huraganu) 
dobranych stosownie do pór 
roku. 

W roku 2013 na stro-
nach kalendarza znalazł 
się dawnej Legnicy czar, 
uwieczniony na starych 
kartach pocztowych ze 
zbiorów Muzeum Miedzi. 
Rok 2014 był powrotem do 
tematyki szczególnie przez 
mieszkańców ukochanego 
legnickiego parku. Ukazy-
wał zarówno przyrodę tego 
miejsca odbudowaną po hu-
raganie z 2009 roku, jak i 
wiekowych świadków jego 
wspaniałej historii. 
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Sięgaj po
awans!

Grupa
zaawansowana

Uzyskaj
europejski
certy�kat!

Szkolenie odbywa się w Legnicy i Lubinie

Zwiększ
swoje

kwali�kacje!

KURS
KOMPUTEROWY
BE�P�A��Y!

Zapraszamy osoby w wieku 25 - 64 lat, zamieszkujące
w województwie dolnośląskim, poszukujące pracy,

nieaktywne zawodowo lub osoby pracujące
z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Więcej informacji na temat rekrutacji udziela Biuro Projektu.

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

mail: biuro@siegajpoawans.pl
Pl. Solidarności 1/3/5, pokój 245
53-661 Wrocław

www.siegajpoawans.pl
tel. 71 715 23 38

Rozbili międzynarodowy gang
Legniccy policjanci zatrzymali Czecha, Albańczyka i obywatela Kosowa, którzy metodą "na koło" 
okradali samochody jadące autostradą. Przecinali opony i czekali, aż kierowca zatrzyma się, aby 
zmienić koło. Poza autostradą A4 działali w Niemczech i prawdopodobnie w Czechach.

- Pierwsze zgłoszenie o 
kradzieży na legnickim odcin-
ku autostrady A-4 wpłynęło 
do funkcjonariuszy prawie trzy 
tygodnie temu. Od tego czasu 
policjanci w Legnicy oraz in-
nych miejscowościach poło-
żonych wzdłuż trasy A-4 w 
kierunku granicy z Niemcami 
przyjęli kilkanaście zgłoszeń o 
takich zdarzeniach - informuje 
podinspektor Sławomir Ma-
sojć, oficer prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Legnicy.

Przestępcy działali w nocy. 
Obserwowali stacje benzyno-
we i kantory wymiany walut 
przy autostradzie, wypatrując 
kierowców wymieniających 
większe sumy pieniędzy lub 
dysponujących grubszą go-
tówką. Kiedy namierzyli 
ofiarę, nacinali oponę w jej 
samochodzie. Po kilku przeje-
chanych kilometrach kierowca 
orientował się, że ma flaka i 
zatrzymywał się na zjeździe 

lub stacji benzynowej, aby ją 
wymienić. Złodzieje tylko na 
to czekali. Czasem korzystali z 
otwartych drzwi, czasem wyła-
mywali zamki - kradli saszetki 
z pieniędzmi, torby podróżne i 
inne wartościowe przedmioty.

- Od kilku dni legniccy 
policjanci prowadzili obserwa-
cje kilku wytypowanych miejsc 
na autostradzie A-4 - opo-
wiada Sławomir Masojć. - W 
nocy z czwartku na piątek za-
uważyli samochód typu lawe-
ta, którego kierowca zatrzymał 
się aby zmienić koło. Kiedy 
to robił do jego pojazdu pod-
jechał samochód, z którego 
wysiadł mężczyzna i włamał 
się do kabiny lawety. W tym 
momencie funkcjonariusze 
przystąpili do zatrzymania. 
Zatrzymano dwóch mężczyzn. 
Trzeci sprawca zaczął uciekać. 
Przebiegł on przez dwa pasy 
autostrady. Drogą radiową o 
zdarzeniu poinformowano i 
poproszono o pomoc kierow-
ców ciężarówek jadących A- 4. 
Mężczyznę zatrzymano kilka-
naście minut później. Policyj-

ny pies wskazał drogę ucieczki 
i miejsce ukrycia się sprawcy.

Przestępcy mają od 40 do 
46 lat. Zostali osadzeni w poli-
cyjnym areszcie. Zabezpieczo-
no przy nich narzędzia służą-
ce do przestępstwa oraz duże 
sumy pieniędzy.

Z ustaleń policjantów 
wynika, że zatrzymani obco-
krajowcy dokonali kilkunastu 
przestępstw tego typu na te-
renie Polski oraz Niemiec. Nie 
wykluczają, że gang działał 
również w Czechach.

- Legniccy policjanci 
współpracują w tej sprawie z 
funkcjonariuszami tych kra-
jów - mówi Sławomir Masojć. 

- Okradani byli Polacy oraz 
obywatele innych państw. Za-
trzymani usłyszą zarzuty kra-
dzieży, kradzieży z włamaniem 
oraz prawdopodobnie spro-
wadzenia niebezpieczeństwa 
katastrofy w ruchu lądowym 
za co grozi kara pozbawienia 
wolności do 10 lat. Funkcjo-
nariusze wystąpią do Sądu z 
wnioskiem o ich tymczasowe 
aresztowanie.

Policjanci proszą wszystkie 
osoby, które padły ofiarą takie-
go działania przestępców a nie 
zgłosiły tego faktu organom 
ścigania o kontakt z najbliższą 
jednostką Policji.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Wszczepienie nowoczesnej soczewki podczas zabiegu za-
ćmy sprawia, że pacjent wraca do tego okresu, kiedy miał 
20 lat i dobrze widział z bliska i z daleka.

Aktywne życie bez zaćmy i okularów

Zaćma dotyczy głownie osób 
starszych ale do Centrum Do-
brego Wzroku – Eye – Laser 

Center trafiają już młodsi pacjenci 
nawet 40 – 50 latkowie. Zmętniała 
soczewka sprawia, że widzimy coraz 
gorzej, zawęża się nam pole widze-
nia.  Kłopoty ze wzrokiem wpływają 
na stopniowe ograniczanie codziennej 
aktywności, a w rezultacie przyczy-
niają się do niezadowolenia z życia a 
czasem nawet do braku możliwości 

normalnego funkcjonowania na co 
dzień. Nie musi tak jednak być. We 
Wrocławskim Eye – Laser Center 
zabieg usunięcia zaćmy trwa zaled-
wie kilkanaście minut, jest całkowicie 
bezbolesny i wykonuje się go w trybie 
chirurgii jednego dnia co oznacza, że 
po wykonaniu zabiegu pacjent wraca 
w ten sam dzień do domu.

Metody leczenia zaćmy tak bar-
dzo rozwinęły się w ostatnim czasie, 
że obecnie podczas jednego zabiegu 

lekarze usuwają zaćmę i jednoczenie 
wszczepiają nową sztuczną soczew-
kę, korygującą wady wzroku. Do nie-
dawna soczewki wszczepiane do oka 
podczas zabiegu zapewniały pacjen-
tom dobre widzenie tylko na daleką 
odległość ale żeby widzieć dobrze z 
bliska czyli przykładowo czytać gaze-
tę konieczne było używanie okularów. 
Teraz dzięki nowym technologiom 
wszczepianie nowoczesnej soczewki 
podczas zabiegu zaćmy sprawia, że 

pacjent wraca do tego okresu, kiedy 
miał 20 lat i dobrze widział z bliska i  
z daleka bez okularów. Tego typu no-
woczesne soczewki nie są refundowa-
ne przez NFZ, ale biorąc pod uwagę 
technologiczne zaawansowanie metod 
oraz nadzieję ostatecznego uporania 
się z problemem zaćmy i okularów, 
warto zastanowić się nad taką inwe-
stycją. Zwłaszcza jeśli właściwie nie 
pamięta się już, jak wygląda świat bez 
okularów.

Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepieniem no-
woczesnej soczewki korygującej wady wzroku 
można wykonać we Wrocławskim Eye – Laser 
Center przy ulicy Oławskiej 9 we Wrocławiu. 

Więcej informacji na ten temat można uzy-
skać pod numerem telefonu: 71 344 80 80 i 71 
790 00 390.
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Kto najlepszy w geografii?
Drużyna Gimnazjum nr 1 zwyciężyła w XI edycji Gimnazjady Geograficznej 
"Wędrujemy po Ziemi", zorganizowanej 12 grudnia w w Gimnazjum nr 5 
im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy. 

Drugie miejsce zajęło 
Gimnazjum Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej, a trze-
cie ex aequo ekipa Gimnazjum 
nr 9 i Zespołu Szkół Muzycz-
nych.

Wyzwanie podjęło dzie-
więć legnickich szkół: Gimna-
zja nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, Spo-
łeczne Gimnazjum TWP oraz 
Zespół Szkół Muzycznych. 
Zadania przygotowane przez 
organizatorki - Annę Motak 
z Gimnazjum nr 5 i Monikę 
Brzyszczan z Gimnazjum nr 
3 - obejmowały zagadnienia 
z zakresu geografii fizycznej. 
Uczniowie musieli wykazać 
się znajomością sfer powłoki 
ziemskiej i zależności między 
nimi. Pytania sprawdzały ich 
wiedzę na temat następstw 
ruchów Ziemi lub przyczyn 
i skutków powstania dziury 
ozonowej. Niezbędne okazały 
się umiejętność czytania mapy, 
obliczania skali, rozpozna-
wania skał i formacji roślin-

nych. Dodatkowo trzeba było 
przygotować plakat na temat 
"Najciekawsze przyrodniczo 
miejsce na Ziemi"

Jak wyjaśniają organiza-
torki, Gimnazjada miała za-
chęcić młodzież do poszerza-
nia wiedzy z zakresu geografii 

fizycznej. Impreza promuje 
też najzdolniejszych uczniów i 
stwarza im okazję do wykaza-
nia się swoją wiedzą.

PEKA
FOT. GIMNAZJUM NR 5 W 

LEGNICY

Zarazili się gronkowcem?
Państwowa Stacja Sanitarna w Legnicy wykryła gronkowca złocistego - 
śmiertelnie groźną bakterię - w wymazie pochodzącym z rąk jednego pra-
cownika Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

Półtora tygodnia temu w 
placówce doszło do zatrucia 
pokarmowego. 61 pensjona-
riuszy miało wysoką gorącz-
kę lub biegunkę. Dwie osoby 
zmarły. Prokuratura Rejono-
wa w Legnicy prowadzi czyn-
ności sprawdzające.

Sanepid zabezpieczył do 
badań próbki żywnościowe 
i czystościowe. W ubiegły 

czwartek otrzymał częściowe 
wyniki badań mikrobiologicz-
nych.

Podczas sprawdzania wy-
mazów czystościowych ze 
sprzętu, rak pracowników 
Domu Pomocy Społecznej 
oraz firmy cateringowej do-
starczającej posiłki stwierdzo-
no obecność bakterii gron-
kowca złocistego u jednego z 
pracowników DPS. Gronko-
wiec złocisty to groźna bakte-
ria występująca w jamie noso-
wo-gardłowej oraz na skórze 

ludzi i zwierząt.Zakażenie 
gronkowcem może prowa-
dzić do: wymiotów, biegunki, 
spadku ciśnienia krwi, wstrzą-
su, a nawet śmierci.

W żywności nie wykryto 
obecności bakterii chorobo-
twórczych. Ujemnie wypa-
dły również dotychczasowe 
wyniki badań pobranego od 
chorych wymazu w kierunku 
obecności pałeczek Salomo-
nella, Shigella oraz Yersinia 
enterocolitica (kolejne bada-
nia w toku).

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Dream Sun: piątka z plusem
Legnicki Salon Odnowy Biologicznej Dream Sun świętował z klientami swoje piąte urodziny. Był szampan, tort i mnóstwo wzruszeń. Właścicielka, Beata 
Tomczak  jest wdzięczna wszystkim, którzy przyjęli jej zaproszenie.

Kameralna, niemal rodzin-
na atmosfera wyróżnia Dream 
Sun spośród innych salonów 
piękności. Beata Tomczak 
przypuszcza, że to dlatego 
klienci tak lubią się tu spoty-
kać i nie wybiegają do domu 
zaraz po zabiegach. Cenią so-
bie nie tylko profesjonalizm 
personelu, ale też dobrą ener-
gię, serdeczność i ciepło, jakim 
emanuje to miejsce. Część jest 
z Dream Sun niemal od po-
wstania salonu. 

- Największą grupę klien-
tów stanowią panie. W od-
różnieniu od panów, których 
przyciąga głównie solarium, 
kolarium czy sauna, kobie-
ty przychodzą najczęściej na 
fitness i odchudzanie – mówi 
Beata Tomczak. 

Przygotowując jubileuszo-
wą fetę chciała podziękować 
zarówno tym, którzy regu-
larnie korzystają z zabiegów 
w Dream Sun, jak i nowicju-
szom, którzy zdecydowali się 

na własnej skórze wypróbo-
wać ofertę salonu. W ramach 
promocji gościom oferowano 
usługi z pięćdziesięcioprocen-
tową zniżką. Można tez było 
skorzystać z bezpłatnych po-
rad specjalistki z firmy Tołpa, 
która odpowiadała na pytania 
dotyczące pielęgnacji cery. 

Było tłoczno, tort zni-
kał błyskawicznie, a szam-
pan strzelał po szampanie. To 
cieszy panią Beatę. - Dzię-
kuję wszystkim, przyjęli za-

proszenie na nasze urodziny 
– mówi właścicielka legnic-
kiego salonu. Korzystając z 
okazji, w imieniu własnym 
i zespołu Dream Sun życzy 

mieszkańcom Legnicy zdro-
wych, spokojnych i radosnych 
świąt Bożego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności w ży-
ciu zawodowym i prywatnym. 

A gdyby zatęsknili za fajnym 
miejscem na relaks i biologicz-
ną odnowę, zaprasza do Dre-
am Sun.   
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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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Sól fizjologiczna
Soli fizjologicznej, szczególnie jesienią i zimą, nie może zabraknąć w do-
mowej apteczce. Przyda się zwłaszcza tym osobom, które mają problem z 
łatwo przesuszającymi się śluzówkami czy nawracającymi infekcjami dróg 
oddechowych.

Sól fizjologiczna, nazywana 
także płynem fizjologicznym, 
to wodny roztwór chlorku sodu 
(czyli soli), zwykle dostępny w 
stężeniu 0,9%. W medycynie 
często używa się jej jako kro-
plówki, w celu uzupełnienia pły-
nów ustrojowych po operacjach, 
a także nawodnienia organizmu 
po silnych wymiotach, biegun-
ce, wstrząsie pourazowym czy 
oparzeniach. Służy ponadto do 
rozrabiania niektórych leków, 
wymagających podania drogą 
iniekcji (wstrzykiwania) lub in-
fuzji dożylnej.

Sól fizjologiczna przydaje się 
także do podawania leków drogą 
wziewną, czyli tak zwanej nebu-
lizacji. Zabieg ten pozwala na 
aplikację leku bezpośrednio do 
oskrzeli i płuc, dzięki czemu jego 
działanie jest szybsze i silniejsze. 
Ten sposób podania pozwala 
również na zmniejszenie dawki 
leku, a także (jeśli chory posiada 
nebulizator, czyli urządzenie do 
wykonywania inhalacji) - samo-
dzielne leczenie w domu, bez 

konieczności udawania się do 
szpitala.

Nebulizację stosuje się 
przede wszystkim u osób cho-
rujących na mukiwiscydozę i 
astmę oskrzelową, ale także w 
przypadku nawracających i prze-
wlekłych: zapalenia oskrzeli, za-
palenia płuc, nieżytu nosa i gar-
dła czy stanów zapalnych nosa, 
gardła i krtani. W przypadku 
łagodniejszych schorzeń często 
wystarczy zabieg z użyciem sa-
mej soli fizjologicznej.

Jeśli nie posiadamy nebuliza-
tora, a dokucza nam zalegająca w 
górnych drogach oddechowych 
wydzielina, z pomocą soli fizjolo-
gicznej możemy również wyko-
nać zwykłą inhalację (więcej na 
ten temat: Inhalacja). Pamiętaj-
my jednak, że taki zabieg nie dla 
każdego jest w pełni bezpieczny. 
Nie powinny go wykonywać 
przede wszystkim osoby: choru-
jące na nowotwory, gruźlicę, rop-
ne zapalenie migdałków i zatok, 
a także stany zapalne górnych 
dróg oddechowych z wysoką go-

rączką, krwotoki z górnych dróg 
oddechowych oraz niewydolność 
krążeniową lub oddechową.

Łagodne nawilżenie 
Ze względu na jej neutral-

ność dla naszego organizmu, a 
także to, że nie powoduje po-
drażnień, sól fizjologiczna ma 
również szereg zastosowań ze-
wnętrznych. Poleca się ją przede 
wszystkim do przemywania 
oczu, już od pierwszych dni ży-
cia. Pomoże nawilżyć śluzówkę, 
gdy nasze oczy są przemęczo-
ne, np. długotrwałą pracą przed 
monitorem komputera, a także 
usunąć z nich obce ciało, np. rzę-
sę czy paproszek (więcej na ten 
temat: Ciało obce w oku). Uwa-
ga: przecierając nią oczy nowo-
rodków i niemowląt pamiętajmy, 
aby robić to zawsze w kierunku 
nosa, a nie odwrotnie (aby nie 
rozprowadzić zebranych w ką-
ciku oka zanieczyszczeń po całej 
gałce ocznej), a także używać 
jałowych gazików - oddzielnego 
do każdego oka.

Źródło: zdrowie.pl
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Miedź przepłynęła ocean
Statek „Haruka” z około 6 tys. ton koncentratu miedzi dopłynął do portu 
Niihama w Japonii. To pierwszy transport surowca z należącej do KGHM 
kopalni Sierra Gorda, która w lipcu br. uruchomiła produkcję miedzi. Uro-
czystość powitania statku odbyła się 14 grudnia br. w obecności przedsta-
wicieli KGHM, Sumitomo i Sierra Gorda.

Sierra Gorda jest jedną z 
największych kopalń miedzi i 
molibdenu na świecie. Obecnie 
trwa jej rozruch, który zakoń-
czy się w pierwszej połowie 
2015 roku. W ramach rozruchu 
sukcesywnie zwiększana jest 
ilość produkowanego dziennie 
koncentratu miedzi, będącego 
finalnym produktem kopalni. 
W grudniu Sierra Gorda pro-
dukować będzie dziennie około 
700 ton koncentratu o wysokiej, 
około 30-procentowej zawarto-
ści metalu i wyjątkowo niskim 
poziomie zanieczyszczeń.

– Jakość wyprodukowane-
go w Sierra Gorda koncentratu 
miedzi jest jedną z najwyższych 
dostępnych na międzynarodo-
wych rynkach. Widzimy bardzo 
duże zapotrzebowanie na ten 
produkt ze strony hut miedzi. 
Fakt, że udało się nam uzyskać 
tak wysoką jakość koncentratu 
już w fazie rozruchu kopalni, 
jest doskonałym prognostykiem 

na przyszłość. Wierzę, że to do-
piero początek sukcesów kopal-
ni Sierra Gorda, która już dziś 
ma istotny wpływ na globalny 
rynek miedzi – powiedział Her-
bert Wirth, prezes KGHM.

Po zakończeniu rozruchu 
kopalnia Sierra Gorda produko-
wać będzie 120 tys. ton miedzi, 
50 mln funtów molibdenu i 60 
tys. uncji złota rocznie. Każdego 
dnia z kopalni wyjeżdżać będzie 
do portu średnio jeden pociąg z 
koncentratem miedzi. Połowa 
koncentratu trafiać będzie do ja-
pońskiej Grupy Sumitomo, bę-
dącej współwłaścicielem kopalni 
Sierra Gorda. Również pierw-
szy transport koncentratu, który 
25 października br. wypłynął z 
portu Antofagasta, przetworzo-
ny zostanie w należącej do Su-
mitomo hucie miedzi Toyo.

– Cieszę się, że dzisiejsza 
uroczystość ma miejsce właśnie 
w Niihamie, będącej kolebką 
Sumitomo. Otwieramy dziś 

nowy rozdział w dziejach relacji 
naszej firmy z KGHM i Sierra 
Gorda. Docelowo, po planowa-
nej rozbudowie kopalni i zwięk-
szeniu jej mocy produkcyjnych, 
30 proc. produkowanych w hu-
cie Toyo katod miedzianych po-
chodzić będzie właśnie ze Sierra 
Gorda. Wierzę, że kopalnia ta 
będzie stabilnym dostawcą su-
rowca dla naszych hut – powie-
dział Yoshiaki Nakazato, prezes 
Sumitomo Metal Mining.

Dotychczas z chilijskich 
portów Antofagasta i Arica 
wypłynęły trzy statki, przewo-
żące łącznie około 15 tys. ton 
koncentratu wyprodukowanego 
w kopalni Sierra Gorda. Dwa 
z nich dopłyną w najbliższym 
czasie do chińskiego portu 
Qingdao. Czwarty statek, z 
ponad 10 tys. ton koncentratu, 
dotrze do portu Lianyungang 
w Chinach na początku 2015 
roku.

Źródło: KGHM Polska Miedź SA

Kierowca Volkswage-
na UP jechał bardzo ryzy-
kownie. W miejscu niedo-
zwolonym - przed lekkim 
wzniesieniem, zza którego 
nie mógł zobaczyć nadjeż-
dżających z naprzeciwka 
pojazdów - podjął manewr 
wyprzedzania. Gdy Jarosław 
Ś. w swoim Oplu Vectrze 
wyjechał na pagórek, zoba-
czył dwa jadące obok sie-
bie samochody. Volkswagen 
pędził po jego pasie, ale - 
zdaniem biegłego z zakresu 
ruchu drogowego - zdążył-
by zjechać z niego na pra-
wą stronę jezdni i uniknąć 
czołowego zderzenia, gdyby 
nie niewłaściwa reakcja kie-
rowcy Opla. Zanim bowiem 
zaczął hamować, skręcił 
gwałtownie kierownicą w 
lewo, nie dając mężczyźnie z 
Volkswagena żadnych szans 

na wyjście cało z opresji. 
Okazało się, że lubinianin 
był pijany - miał 2 promile 
alkoholu we krwi.

Kierowca Volkswagena 
zmarł na miejscu wypadku 
w wyniku bardzo ciężkich 
obrażeń, m.in. złamania 
poprzecznego kręgosłupa z 
uszkodzeniem rdzenia krę-
gowego. Jarosław Ś. doznał 
stłuczenia głowy i klatki 
piersiowej oraz złamania 
palca lewej ręki.

Choć niebezpieczną sy-
tuację na drodze sprowoko-
wał kierowca Volkswagena, 
prokurator zdecydował o 
postawieniu zarzutu spowo-
dowania pod wpływem alko-
holu wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym Jarosławowi 
Ś. Mężczyzna przyznał się, 
choć twierdzi, że nie skrę-
cał kierownicą w lewo - sa-

mochód sam zjechał na tą 
stronę. Z oględzin wynika 
jednak co innego. Lubinia-
ninowi grozi od 9 miesięcy 
do 12 lat pozbawienia wol-
ności oraz dożywotni zakaz 
prowadzenia pojazdów me-
chanicznych.

- Sprawę rozpozna Sąd 
Rejonowy w Lubinie. Sąd 
orzekając w sprawie z pew-
nością będzie brał pod uwa-
gę, że niebezpieczną sytuację 
na drodze sprowokował kie-
rowca Volkswagena podej-
mując ryzykowny i tragiczny 
dla siebie manewr wyprze-
dzania - informuje proku-
rator Liliana Łukasiewcz, 
rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy.

Piotr Kanikowski

Prokuratura Rejonowa w Lubinie zakończyła śledztwo w sprawie czerwco-
wego wypadku drogowego pomiędzy Lubinem a Chojnowem. Zginął w nim 
kierowca Volkswagena UP, który wyprzedzając inne auto na wzniesieniu 
stworzył niebezpieczną sytuację. Ale zdaniem prokuratury mógłby przeżyć, 
gdyby nadjeżdżający vectrą z naprzeciwka 42-letni Jarosław Ś. z Lubina nie 
był pijany i zareagował prawidłowo.

O dwa promile za dużo 
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MARATON: HOBBIT 2D i 
3D
19 grudnia we wszystkich 
34 kinach sieci Helios za-
gramy Maraton Hobbit z 
przedpremierowym poka-
zem trzeciej części serii 
„Hobbit: Bitwa Pięciu Ar-
mii”!
Start: 19.12. godz. 22.00
Meta: 20.12 godz. 6.30
Zagramy:
•	 Hobbit:	Niezwykła	
podróż
•	 Hobbit:	 Pustkowie	
Smauga
•	 Hobbit:	Bitwa	pię-
ciu armii (Przedpremiero-
wo)
Do każdego biletu w kasie 
kina	 dołączony	 będzie	 ku-
pon	 uprawniający	 do	 jed-
norazowej dolewki napoju 
w kubku (Pepsi, Mirinda, 
7up, Ice Tea), sprzedawa-
nego w barze kina Helios. 
Kupon ważny tylko w cza-
sie maratonu.
POKAZY SPECJALNE:
FILMOWE PORANKI ZE 
SCOOBY- DOO
(SCOOBY DOO! i MIECZ 
SAMURAJA)
Animacja / Familijny, Czas 
trwania: 70 min., Od lat: 4 
Filmowe Poranki ze Sco-
oby-Doo! to nowy projekt 
kin Helios poświęcony naj-
młodszym	Widzom.
Cykl Filmowych Poranków 
ze Scooby-Doo! odbywa 
się	 w	 co	 drugą	 niedzielę	
miesiąca	 we	 wszystkich	
kinach ogólnopolskiej sieci 
kin Helios, zawsze o godzi-
nie 10:30. Przeznaczony 
jest dla dzieci w wieku od 
4 lat w towarzystwie opie-
kunów.	 W	 ramach	 projek-
tu będziemy wyświetlać 
zarówno	filmy	długo	-	 jak	i	
krótkometrażowe. Filmowe 
Poranki	 gwarantują	 Pań-
stwu	 oraz	 Państwa	 Dzie-
ciom moc konkursów, na-
gród	oraz	wspólną	zabawę	
połączoną	 z	 …	 prawdzi-
wym dreszczykiem emocji!
Uczestnicy Filmowych 
Poranków w ramach spo-
tkań	 otrzymują	 indeksy	
Akademii Detektywa, któ-
re	 zapewniają	 udział	 w	
„prawdziwym kursie” , na 
koniec	 którego	 otrzymają	
Licencję detektywa. Aby 
otrzymać wpisy w Indeksie 
Akademii Detektywów na-
leży wykonać szereg misji 
specjalnych. Kolejne misje 

już na najbliższych Filmo-
wych Porankach ze Sco-
oby-Doo!
Specyfika seansu filmowe-
go:
- dźwięk ściszony w sto-
sunku do standardowej 
głośności
-	pozostawione	na	cały	se-
ans	przyciemnione	światła	
na	sali	[półmrok]
GODZ. – 10:00*
*SEANS	 ODBĘDZIE	 SIĘ	
21.12.2014
TYTUŁY TYGODNIA:
MY	 LITTLE	 PONY:	 EQU-
ESTRIA GIRLS / dubbing
Animacja, czas trwania: 95 
min., od lat: b.o, produkcja: 
USA
GODZ.- 10:00*, 11:45**, 
13:15
*SEANS	 NIE	 ODBĘDZIE	
SIĘ	21.12.2014
**SEANS	 ODBĘDZIE	 SIĘ	
21.12.2014
KAROLINA	/	napisy
Obyczajowy, czas trwania: 
127 min., od lat: 12, produk-
cja: Polska
GODZ.- 12:15
MÓW	MI	VINCENT	/	napisy
Komedia, czas trwania: 
127min., od lat: 12, produk-
cja: USA
GODZ.- 14:00, 18:30
UWOLNIĆ	 MIKOŁAJA	 /	
dubbing
Familijny, czas trwania: 120 
min., od lat: b.o, produkcja: 
USA
GODZ.- 10:00*, 11:00**, 
15:00, 17:15
*SEANS	 ODBĘDZIE	 SIĘ	
21.12.2014
**SEANS	 NIE	 ODBĘDZIE	
SIĘ	21.12.2014

LOVE,	ROSIE	/	napisy
Komedia romantyczna, 
czas trwania: 120 min., od 
lat:	12,	produkcja:	Wlk.	Bry-
tania
GODZ.- 15:15
Wielka	Szóstka	/dubbing	
Komedia / Animacja / Fa-
milijny, Czas trwania: 108 
min., od lat: b.o, produkcja 
USA
GODZ. – 12:00, 14:30
3D	 /	Wielka	Szóstka	 /dub-
bing 
GODZ. – 10:30, 13:00, 
15:30, 18:00
IGRZYSKA ŚMIERCI: KO-
SOGŁOS.	CZĘŚĆ	1	 /	NA-
PISY
Science-Fiction / Przygo-
dowy, Czas trwania: 123 
minuty, od lat 12, produk-
cja: USA

GODZ. – 20:30*
*SEANS	 NIE	 ODBĘDZIE	
SIĘ	19.12.2014
SIEDMIU	 KRASNOLUD-
KÓW	 RATUJE	 ŚPIĄCĄ	
KRÓLEWNĘ	/	DUBBING
Animacja, Czas trwania: 90 
min. Od lat: b.o. Produkcja: 
Niemcy
GODZ. – 10:45
DZIEŃ DOBRY, KOCHAM 
CIĘ!	
Komedia romantyczna, 
Czas trwania: 110 min. Od 
lat: 15 Produkcja: Polska
GODZ. – 11:45, 16:15, 
21:00*
*SEANS	 NIE	 ODBĘDZIE	
SIĘ	19.12.2014
BOGOWIE	
Dramat / Biograficzny, 
Czas trwania: 145 min., Od 
lat: 15 

GODZ. – 19:30
HOBBIT:	 NIEZWYKŁAPO-
DRÓŻ	-	NAPISY
FANTASY,	 Czas	 trwania:	
170 min., Od lat: 12
GODZ. – 17:00
3D	HOBBIT:	NIEZWYKŁA-
PODRÓŻ	-	NAPISY
FANTASY,	 Czas	 trwania:	
170 min., Od lat: 12
GODZ. – 17:30
HOBBIT:	PUSTKOWIE	SM-
AUGA	-	NAPISY
FANTASY,	 Czas	 trwania:	
165 min., Od lat: 7
GODZ. – 20:15
3D	 HOBBIT:	 PUSTKOWIE	
SMAUGA	-	NAPISY
FANTASY,	 Czas	 trwania:	
165 min., Od lat: 7
GODZ. – 20:45*
SEANS	 NIE	 ODBĘDZIE	
SIĘ	19.12.2014

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 19.12.2014
do 23.12.2014 Cennik 

biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – 
czw.)	22	zł,	(pt.	–	nd.,	świę-
ta)	24	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.)	25	zł,	(pt.	–	nd.,	świę-
ta)	27	zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 
21	zł,	(pt.	–	nd.,	święta)	23	zł
Junior/Senior	–	(pon.	–	czw.)	
21	zł,	(pt	–	nd.,	święta)	23	zł
Do wszystkich biletów na fil-
my	3D	doliczana	jest	dopłata	
w	wysokości	3	zł.	Jest	to	do-
płata	 związana	 z	 użytkowa-
niem okularów 3D, niezbęd-
nych	do	właściwego	odbioru	
projekcji trójwymiarowych. 
Okulary	 zostaną	 Państwu	
udostępnione do jednorazo-
wego użytku. Prosimy o ich 
zwrot	 obsłudze	 kina	 po	 se-
ansie.
Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ Helio-
sPolska

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie poje-
dyńcze wejściówki ufundowane przez Kino 
HELIOS na film pt. „Mów mi Vincent” 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.

14POLECAMY
redakcja@24legnica.pl 18 grudnia 2014
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STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,27 zł 50 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

KREDYT

ODDŁUŻENIA

KONSOLIDACJE

Legnica: ul. Pocztowa 7, lok.14

tel. 76 871 33 84
tel. 76 871 94 17

tel. 76 711 17 26
tel. 76 711 17 20

z mniejszą ratą już jest!

  WYSOKA

PRZYZNAWALNOŚĆ

Oprocentowanie od 

5,8%
do24h

• bez opłat
   wstępnych
• niezależnie od BIK
• także z komornikiem
• możliwość zawieszenia
  spłaty rat czynne: 9-17

Głogów: Rynek 65, lok. 1
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Bieganie to wyzwanie 
36 pań i 121 panów od soboty nosi medale II Zimowego Biegu Wulkanów. Ekstremalnie trudna trasa wymagała samozaparcia. - No nie wierzę – wzdy-
chali, gdy po  balansowaniu nad przepaściami, przeskakiwaniu murów, czołganiu się czy wyrywających płuca podbiegach przyszło im sforsować głęboką 
po pas, wypełnioną lodem zamkową fosę. 

Start z dziedzińca zamku - 
w kolorowym dymie, który stał 
się jednym ze znaków rozpo-
znawczych Biegu Wulkanów. 
I od razu pierwsza przeszkoda: 
zasłaniający  przejście własnym 
ciałem dyrektor imprezy Miro-
sław Kopiński w demonicznej 
pelerynce. Po wybiegnięciu na 
podgrodzie najeżony prze-
szkodami labirynt pomiędzy 
drzewami: dwa zwałowiska 
opon, na których można było 
skręcić kostkę, położone w po-
przek rury, tunele, gdzie trzeba 
się było wczołgać, ułożone nad 
rozpadliną kładki, śliskie błotni-
ste schody w dół i zaraz stromy 
podbieg. Fosa z lodowato zimną 
wodą – kolejne 8 kilometrów 
trzeba było pokonać w mokrym 
ubraniu i chlupiących od mułu 
adidasach. Zawodnicy wbiega-
li po zamkowych schodach na 
górę, ścigali się w ciemnych ko-
rytarzach, przeskakiwali mury 
i znowu zbiegali w dół, w las, 

gdzie czekała na nich ustawiona 
w poprzek trasy  wyładowana 
piaskiem wywrotka – jeszcze 
jedna przeszkoda. Tuż przed 
sama metą musieli jeszcze raz 
przejść wpław fosę, obijając się 
o kawałki lodu i potykając o za-
grzebane w mule gałęzie. 

Złotoryjanin Maciej Da-
widziuk (Olaws Złotoryja) od 
początku nie dał się nikomu 
wyprzedzić. Na mecie pojawił 
się zaledwie 50 minut po starcie, 
wyprzedzając drugiego w kolej-
ności Jacka Jolibskiego z Jeleniej 
Góry (Biegamdlazdrowia.pl) 
o 2 minuty i 7 sekund. Trzeci 
przybiegł Adam Skórka (Olaws 
Złotoryja). Jako 28 przybiegła 
najszybsza z pań, warszawianka 
Magdalena Szulc (jej czas to go-
dzina, 4 minuty i jedna sekun-
da, wyprzedzając Małgorzatę 
Cwyrno z miejscowości Kowala 
i Karolinę Kubiak z Wejherowa. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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