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Oszuści polują na dane!
Po raz kolejny legnicka Policja otrzymała informację o wyłudzeniu danych osobowych starszej osoby.

Do mieszkania 74-latki 
zapukała kobieta przedsta-
wiająca się jako pracownica 
przychodni zdrowia. Wręcza-
jąc zaskoczonej właściciel-
ce mieszkania 100-złotowy 
banknot poinformowała ją, że 
to wypłata ze specjalnego fun-
duszu Unii Europejskiej prze-

znaczonego dla osób starszych 
z problemami zdrowotnymi. 
Warunkiem otrzymania pie-
niędzy jest jedynie podpisanie 
formularza z danym osobowy-
mi tej osoby.

Kiedy kobieta odmówiła 
podpisania jakichkolwiek do-
kumentów (bardzo słusznie!!!) 

poproszona została o dowód 
osobisty w celu odnotowania 
tego faktu. Po otrzymaniu do-
kumentu fikcyjna pracownica 
służby zdrowia spisała dane 
osobowe kobiety i prawdo-
podobnie wykonała zdjęcie 
dokumentu aparatem umiesz-
czonym w telefonie komórko-

wym.
Policjanci apelują o roz-

wagę w kontaktach z oso-
bami przedstawiającymi się 
jako różnego rodzaju przed-
stawiciele firm ubezpiecze-
niowych, urzędów, placówek 
służby zdrowia czy ZUS-u 
wręczającymi pieniądze i żą-

dającymi okazania dokumen-
tu tożsamości. W taki sposób 
przestępcy wyłudzają dane 
tych osób a wykonując zdjęcie 
dokumentu dysponują nawet 
wzorem podpisu właściciela.

Każdy pracownik instytu-
cji, urzędu czy agencji wyko-
nujący na jej zlecenie czynno-

ści w terenie posiada imienny 
identyfikator, na podstawie 
którego można sprawdzić jego 
tożsamość i autentyczność 
bezpośrednio w instytucji, 
która go wysłała. Takie spraw-
dzenie pozwoli uniknąć pro-
blemów!

źródło: KMP Legnica
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Razem czyli 
osobno

Przed wyborami parlamentarnymi lewica jednoczyła się tak 
żarliwie, że oto mamy zarejestrowane w PKW dwa skłóco-
ne komitety pod nazwą Zjednoczona Lewica. I na repetę 
lewicowe ugrupowanie Razem, które chce iść do wyborów 
osobno.

Skoro w końcu załapałem, o co chodzi w tak zwanym mar-
ketingu politycznym, to postaram się tą wiedzą podzielić z 
Szanownymi Czytelnikami. Proszę sobie wyobrazić ścia-
nę z czarnych cegieł. Zwykły człowiek przyjedzie i powie: 
„czarna ściana”. A polityk nagryzmoli na murze „białe 
drzwi” i będzie namawiał idiotów, aby próbowali je sforso-
wać z główki. Partie i inne polityczne byty uwielbiają szyldy 
przewrotne, prowokacyjne, zaczepne i pozbawione logiki.
To działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ka-
zali w grudniu 1970 roku strzelać do zjednoczonych prze-
ciwko niej robotników.
W czasie próby lat dziewięćdziesiątych okazało się, że w 
Solidarności nie ma żadnej solidarności, a jedni bohatero-
wie lat osiemdziesiątych drugim bohaterom lat osiemdzie-
siątych nawet na łożu śmierci nie podaliby kubka wody.
Kilka lat temu Platforma nomen omen Obywatelska wrzu-
ciła do niszczarek listy z 750 podpisami obywateli domaga-
jących się Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.
Nazwa partia Prawo i Sprawiedliwość, stała się synoni-
mem bezprawia i niesprawiedliwości, gdy jej przedstawi-
ciele ubeckimi metodami łamali życie takim ludziom jak dr 
Mirosław G., Beata Sawicka, Andrzej Lepper czy Barbara 
Blida.
To co działacze nazwali Sojusze m Lewicy Demokratycz-
nej było w istocie permanentną wewnętrzną wojną,w któ-
rej okładano się po głowach demokracją niczym kłonicą na 
wiejskiej dyskotece.
Póki ruch Janusza Palikota był Ruchem Palikota ludzie mu 
ufali. Jak Palikot zaczął każdemu sympatykowi wmawiać: 
„To Twój Ruch” - zaczęli pukać się w czoło.
Na Ruch Narodowy głosuje jeden procent narodu. Prawdo-
podobnie dlatego, że reszta to Żydzi.
Hasło „Kukiz`15” do wyborów prezydenckich znaczyło 
naprawdę „Raczyński`15”. Ale od jakiegoś czasu można 
je czytać jako „Kolorz`15”, „Morawiecki`15” lub „Sanoc-
ki`15”.
Bezpartyjnych Samorządowców z Lubina łączy łańcuszek 
towarzysko-finansowych zależności nie mniej patologiczny 
niż partyjne układy, na które wykazują alergię.
Zieloni są kolorowi.
Więc skoro w polityce nic nie jest tym czym się wydaje, 
to jedna Zjednoczona Lewica może być skłócona z drugą 
Zjednoczoną Lewicą. Nie ma się też co dziwić, że w inicja-
tywie Razem górę biorą tendencje separatystyczne.
Sprytny wyborca – jeśli załapie ten kod – nigdy nie zagłosu-
je na Platformę Obywatelską jeśli zależy mu na budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego. Osoby marzące o życiu w 
państwie prawa i sprawiedliwości będą wzdrygać się przed 
Prawem i Sprawiedliwością. Jak ktoś oczekuje solidarności, 
to będzie się trzymał z daleka od Solidarności. A jak chce 
być razem z innymi Polakami, to nie ma wyjścia, musi się 
od partii politycznych zdystansować. I być osobno.

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

Grand Prix LAF dla Szymona Ruczyńskiego
- Jestem w szoku! Jestem przeszczęśliwy! - wzruszony Szymon Ruczyński, 15-latek z Białowieży, nie 
mógł uwierzyć w to, że główna nagroda Grand Prix 23. Legnickiej Akademii Filmowej powędrowała 
w jego ręce! I to drugi rok z rzędu. 

W ubiegłym roku do-
stał główną nagrodę za film 
„Szach”, a i w tym roku jury, 
złożone z profesjonalnych fil-
mowców nie miało wątpliwo-
ści, że zrobiony przez Szymona 
film „Pęd” jest najlepszy z naj-
lepszych. 

Szymon realizował swój 
film na tzw. wieloplanie, czyli 
animował go na dwóch pla-
nach jednocześnie, co jest 
niemałym wyzwaniem dla 
początkującego filmowca. - To 
trudne i wymagające zadanie 
- mówił Stanisław Lenarto-
wicz, znakomity polski filmo-
wiec, jeden z wykładowców 
LAF. Film Szymona opowia-
da o tym, że nieprzemyślane, 
podyktowane negatywnymi 
emocjami decyzje, mogą mieć 
w życiu tragiczne skutki. Dla 
zdolnego nastolatka tworzenie 
filmów animowanych to praw-
dziwa pasja. - Robię je także w 
domu, na domowym kompute-
rze - przyznał. 

Szymon otrzymał bardzo 
ciekawą nagrodę - profesjonal-
ną lalkę służącą do konstrukcji 
animacyjnych, z dodatkowym 
sprzętem. To zawodowe i bar-

dzo kosztowne urządzenie, 
pomagające w pracy profesjo-
nalnym animatorom. 

- Wszystkie filmy, które 
podczas LAF wykonały dzie-
ci i młodzież, są niesamowite, 
wspaniałe, bardzo wartościowe. 
Gdyby była taka możliwość, 
nagrodziłabym każdy jeden - 
powiedziała przewodnicząca 
jury, Aniela Lubieniecka. 

Jury festiwalu pierwszą 
nagrodę w kategorii 10-13 lat 
przyznało Karinie Gomółce za 
film „Ornitolog”. W katego-
rii od 14 do 17 lat zwyciężyła 
Marta Grzegorek z filmem 
„Koniuszkiem pióra”. Wśród 
18-latków i starszych filmow-
ców za najlepsze uznano obra-
zy Joanny Antoniewicz („Per-
cepcja” i „Pozory”) oraz Anny 
Siecińskiej („Hokus - Pokus”). 

 Spośród najmłod-
szych uczestników wyróżnio-
no: Emilię Jaworską, Natalię 
Komarnicką, Urszulę Marci-
niak, Laurę Pawlik, Jakuba Za-
łęckiego i Aleksandrę Man-
dziej. Za najbardziej pracowitą 
uczestniczkę warsztatów ani-
macji lalkarskiej uznano Hele-
nę Stańczyk. 

Uroczysty pokaz filmów, 
które powstały podczas LAF 
oraz wręczenie nagród, odby-
ły się w sobotni wieczór (22 
sierpnia) w kinie Piast. - Bez 
was, kochani uczestnicy, Le-
gnica nie byłaby miejscem, 

w którym przez ostatnie dni 
trwało wielkie święto ani-
macji - powiedziała Jadwiga 
Zienkiewicz, wiceprezydent 
Legnicy.

    
 (Źródło: ego LCK)

Artyści wchodzą w blokowisko
Już rusza trzecia edycja Festiwalu Street Art Beetween the Walls. Tym razem działania młodzieży, 
artystów z Fundacji Sztuka dla Ludzi i ich gości koncentrują się w okolicach tzw. “blaszaka” na osie-
dlu Kopernik.

Blokowiska w rodziaju 
Kopernika to dla artystów 
wyzwanie. Jak zwraca uwa-
gę Justyna Teodorczyk z 
Fundacji Sztuka dla Ludzi 
w centrum Legnicy, gdzie 
zlokalizowano dwie pierw-
sze edycje streetartowego 
festiwalu skwery, pomniki, 
zabytki tworzą naturalną 
przestrzeń dla działań ar-
tystycznych I kulturalnych. 
Na tle śródmieścia, osiedla 
mogą wydawać się odhu-
manizowane, podporząd-
kowane funkcjonalności, 
chłodne. 

W ramach festiwalu od-
będą się różne wydarzenia: 
skierowane do młodzieży 
warsztaty tworzenia mura-
li i otwarte dla wszystkich 
chętnych w każdym wieku 
koncerty, pokazy filmowe i 
wykład z dyskusją. Na ścia-
nach bloków na „Koperni-
ku” powstaną murale zapro-

jektowane przez artystów 
Coxie – Annę Szejdewik 
i   Bartka Srokę. Llegnicka 
młodzież pod okiem arty-
stów „ozdobi” malarstwem 
osiedlowy budynek starej 
hydroforni nieopodal „bla-
szaka”. 

Tegoroczna edycja 
„sztuki pomiędzy murami” 
realizowana jest w partner-
stwie z Legnicką Spółdziel-
nią Mieszkaniową oraz pod 
patronatem medialnym Te-
lewizji Dami, portali Lca.pl 
i 24Legnica.pl oraz Gazety 
Wrocławskiej i Panoramy 
Legnickiej. Festiwal jest 
dofinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich przez 
Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej. Szczegó-
łowy program festiwalowych 
eventów na stronie: sztuka-
dlaludzi.org.  

Program 3. Festiwalu Street Art Between the 
Walls w 2015r.

25.08 wtorek
18.00-21.30  
- Otwarcie
- Scena muzyczna -Dj Dobry 
-elektro, Lost Generation- 
połączenie rocka psychode-
licznego i electro
- strefa video -street art w Pol-
sce i nie tylko
26.08 środa
10.00-13.00 warsztaty street 
art* COXIE i Otecki / An-
gier-Sroka
13.00-14.00 przerwa na po-
siłek
14.00-17.00 warsztaty street 
art* COXIE i Otecki / An-
gier-Sroka
18.00 wykład i panel dysku-
syjny "Rokokokoarchitekczer 
po legnicku"- Bartek Rodak
27.08 czwartek
10.00-13.00 warsztaty street 
art* Coxie i Otecki / Angier
-Sroka

13.00-14.00 przerwa na po-
siłek
14.00-17.00 warsztaty street 
art* Coxie i Otecki / Angier
-Sroka
18.00 strefa video -film o 
sztuce współczesnej - Bartło-
miej Sroka
28.08 piątek
10.00-13.00 warsztaty street 
art* Bartek Sroka / Angier
-Sroka
13.00-14.00 przerwa na po-
siłek
14.00-17.00 warsztaty street 
art* Bartek Sroka / Angier
-Sroka
18.00 Scena muzyczna- Dj Ja-
zzovah elektro-jazz\, Józ Kow 
-fusion, breakbeat, chillout
29.08 sobota
realizacja muralu wielkofor-
matowego zaprojektowane-
go przez artystę Bartłomieja 
Srokę.
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Wkrótce ruszy przebudowa 
ul. Sikorskiego

W środę rozpoczeła się jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w 
mieście – przebudowa ul. Sikorskiego. Wprowadzona zostanie nowa orga-
nizacja ruchu. 

Jak informuje 
Andrzej Szymko-
wiak, dyrektor Zarzą-
du Dróg Miejskich, 
prace rozpoczną się 
od remontu Ronda 
Niepodległości. Na 
początek wyłączone 
zostaną z ruchu dwa 
pasy, tzw. prawoskrę-
ty – jadąc od centrum 
aleją Piłsudskiego w 
ulicę Sikorskiego oraz 
jadąc ul. Sikorskiego 
do alei Piłsudskiego w 
stronę Sudeckiej

Przez rondo po-
jedziemy na wprost 
oraz w kierunku 
szpitala. Jeżdżąc tymi 
trasami, będziemy 
musieli dostosować 
się do umieszczonych 
tam nowych znaków 
drogowych. 

Utrudnienia po-
jawią się na skrzyżo-
waniu ul. Sikorskiego 
i Sudeckiej, choć bę-
dzie ono przejezdne. 

Tutaj rozpocznie się 
budowa ronda tym-
czasowego, które bę-
dzie miało w organi-
zacji ruchu kluczowe 
znaczenie, także ze 
względów bezpie-
czeństwa. Zostanie 
ono zbudowane z 
ustawionych na jezdni 
nakładek, na których 
zamontowana będzie 
wyspa z prefabry-
katów. Samochody 
będą mogły zawró-
cić na jednym pasie 
ruchu, także te naj-
dłuższe, jak autobusy 
przegubowe. Rondo 
ograniczy prędkość 
pojazdów na ul. Si-
korskiego. 

Po zakończeniu 
robót na Rondzie 
Niepodległości zo-
stanie ono otwarte i 
rozpocznie się prze-
budowa ul. Sikorskie-
go na odcinku od ron-
da do skrzyżowania 

z ul. Iwaszkiewicza. 
Wszystkie jezdnie na 
remontowanej ul. Si-
korskiego zostaną na 
ten okres zamknięte. 
Objazd zostanie wy-
znaczony ul. Sudecką.

Prz ypomni jmy. 
Przetarg na prze-
budowę, ul. Sikor-
skiego - od Ronda 
Niepodległości do ul. 
Iwaszkiewicza wygra-
ła firma Berger Bau 
Polska. Zapropono-
wała ona najniższą 
cenę – blisko 4,2 mln 
zł. Zadeklarowała, że 
prace zakończy do 
31 października tego 
roku oraz 84 miesiące 
gwarancji.

Co zostanie zro-
bione? Bardzo waż-
nym rozwiązaniem w 
ruchu komunikacyj-
nym będzie budowa 
ronda typu turbino-
wego na skrzyżowa-
niu ul. Sikorskiego z 

Iwaszkiewicza. Po-
wstanie tutaj dodat-
kowy pas ruchu dla 
pojazdów skręcają-
cych w prawo z ul. Si-
korskiego w ul. Iwasz-
kiewicza. Oczywiście 
zostanie wymieniona 
konstrukcja jezdni, 
chodników i ścieżek 
rowerowych.

W ramach tego 
zadania zbudowany 
będzie nowy przysta-
nek autobusowy tuż za 
skrzyżowaniem ulic 
Sikorskiego z Iwasz-
kiewicza w kierun-
ku ul. Wrocławskiej. 
Natomiast zatoka 
autobusowa przy ul. 
Sikorskiego, naprze-
ciwko kościoła, będzie 
gruntownie zmoder-
nizowana. Przystanek 
na ul. Sikorskiego 
przed skrzyżowaniem 
z Wrocławską zosta-
nie zlikwidowany.

Dodatkowe zajęcia w miejskich przedszkolach za darmo
Legnica od lat dba o to, by społeczne potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego były w pełni zaspokajane. Nie jest to częste zjawisko w skali 
regionu i całego kraju. 

W nadchodzącym no-
wym roku 2015/2016 wy-
chowaniem przedszkolnym 
objętych zostanie ponad 3 
tys. dzieci w wieku 2,5-5 
lat. Na wniosek rodziców 
także około 200 sześcio-
latków pozostawać będzie 
pod opieką tych placówek. 
Maluchy uczęszczają do 
15 miejskich przedszkoli, 
20 niepublicznych, do 7 
oddziałów przedszkolnych 

w szkołach i 3 prywatnych 
punktów przedszkolnych. 

Wskaźnik wychowania 
przedszkolnego z roku na 
rok systematycznie wzrasta 
i w nowym roku szkolnym 
wyniesie 96 proc. (w kraju 
ok. 72 proc.). Praktycznie 
każdy zainteresowany tym 
rodzic znajduje dla swych 
pociech miejsce w legnic-
kim przedszkolu. 

Nowy rok szkolny jest 

już kolejnym, w którym na 
skutek decyzji prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego 
w miejskich przedszkolach 
prowadzone będą zajęcia 
dodatkowe, za które ro-
dzice nie poniosą żadnych 
kosztów. Sfinansowane 
zostaną z budżetu miasta. 
Nauczyciele zrealizują w 
tych placówkach łącznie 
ok. 100 godzin tygodnio-
wo różnorodnych zajęć. 

Złożą się na nie m.in. ję-
zyki obce, zajęcia taneczne, 
muzyczno-artystyczne, lo-
gopedyczne czy gimnasty-
ka korekcyjna. W dwóch 
przedszkolach (nr 2 i 7) w 
ramach projektu „Czym 
skorupka za młodu…” pro-
wadzone będą zajęcia dla 
dzieci, z udziałem nauczy-
cieli i rodziców, kształtu-
jące postawy społeczne i 
obywatelskie.

Wszystkie pięciolatki 
mają stworzoną możliwość 
nauki języka angielskiego. 
W przedszkolu nr 4 będą 
się uczyć także francuskie-
go. Bezpłatna nauka języ-
ków obcych dostępna jest 
również dla dzieci młod-
szych. 

 Nakłady, jakie na-
sze miasto przeznacza w 
budżecie na zapewnienie 
powszechnego wychowa-

nia przedszkolnego wy-
niosły w ubiegłym roku ok. 
28 mln zł. Podkreślić trze-
ba, że każdy wychowanek 
przedszkola prywatnego 
dotowany jest z miejskiego 
budżetu kwotą 75 procent 
kosztów pobytu dziecka 
w placówce publicznej, a 
dzieci z niepublicznych 
punktów przedszkolnych – 
kwotą 40 procent. 

Przetarg na budowę parkingu 
przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił (24 sierpnia br.) przetarg na budowę par-
kingu samochodowego przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy w ramach drugiej 
edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Parking ma być wypo-
sażony w 37 miejsc postojo-
wych dla samochodów oso-
bowych, drogę manewrową i 
dwa zjazdy łączące go z ulicą. 
Wykonawca inwestycji musi ją 
zrealizować do końca listopa-
da br. O wyborze kontrahenta 
decydować będzie najkorzyst-
niejsza cena i okres udzielanej 
gwarancji. 

Specyfikację istotnych wa-
runków zamówienia można 
uzyskać w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Legnicy, 59-220 
Legnica, ul. Wojska Polskiego 
10, II piętro (www.zdm.lca.pl).

Termin składania ofert 

upływa 8 września br. o godzi-
nie 09.30. Miejscem złożenia 
jest Zarząd Dróg Miejskich w 

Legnicy, 59-220 Legnica, ul. 
Wojska Polskiego 10, I piętro 
pokój 105 (sekretariat).

Familijny festyn w 
Akademii Rycerskiej
Mocnym akcentem na zakończenie wakacji będzie Festyn rodzinny „Fami-
liada”, który odbędzie się w niedzielę (30 sierpnia) w godz. od 13.00 do 
17.00 na dziedzińcu i w holu Legnickiego Centrum Kultury.

Festyn to impreza dla 
całej rodziny organizowana 
przez Galerię Sztuki w ra-
mach Ogólnopolskiej Kam-
panii „Postaw na rodzinę”. 
Dofinansowana jest z bu-
dżetu miasta. 

Familiada jest festynem 
rozrywkowym i piknikiem 
artystyczny w jednym, któ-
ry pozwoli na kreatywne 
spędzenie czasu w gronie 
rodzinnym. Legniczanie 
w różnym wieku będą mo-
gli bawić się sztuką, ry-
walizować w sportowych 
konkurencjach, wspólnie 
przygotować i konsumować 
posiłki. W planie znalazły 
się: warsztaty artystycz-
ne, konkursy z nagrodami, 
pokaz talentów, tworzenie 

instalacji przestrzennych, 
malowanie koszulek, two-
rzenie biżuterii, linorytów, 
najdłuższej ulicy oraz gril-
lowanie. 

Każdy uczestnik otrzy-
ma pamiątkowy kubek, a 
dla dzieci przewidziane są 
nagrody.
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Molestował własną córkę
Prokuratura Rejonowa w Głogowie skierowała do sądu akt oskarżenia prze-
ciwko 36-letniemu ojcu, który od 2012 r. do stycznia 2015 r. molestował 
swoją urodzoną w 2000 r. córkę. Z tego powodu dziewczynka uciekła z 
domu. Gdy odnaleziona powiedziała Policji o powodzie swojej ucieczki i 
niechęci wracania pod pieczę ojca, niezwłocznie wszczęto postepowanie, 
a po uzyskaniu dowodów przestępstwa mężczyznę na wniosek prokuratora 
tymczasowo aresztowano.

Jak ustalono oskarżony za-
czął molestować dziewczynkę 
od 2012 r., kiedy to jego żona 
od ponad roku ciężko choro-
wała, co wiązało się z zaprze-
staniem pożycia. Mężczyzna 
dopuszczał się wówczas wobec 
córki innych czynności seksu-
alnych polegających głównie na 
jej dotykaniu.

Niedługo po tym jak 
owdowiał w 2012 r. oskarżony 
związał się z nową partnerką i 
zamieszkał u niej w okolicach 
Głogowa wraz z jej małolet-
nimi dziećmi. Wówczas in-
tensywność negatywnych za-
chowań wobec córki znacznie 
zmalała. Jednakże w listopadzie 
2013 r., kiedy konkubina oskar-
żonego wyjechała i został on w 
domu tylko z dziećmi wieczo-
rem, gdy już wszyscy spali, ka-
zał przyjść 13-latce do swojej 
sypialni i tam groźbą doprowa-
dził ją do obcowania płciowego, 
a następnie zmusił do wykona-
nia innej czynności seksualnej. 
Groził jej, że gdy się nie zgodzi 
na proponowane przez oskar-
żonego zachowania nie zgodzi 
zostanie zgwałcona. Po fakcie 
dziewczynka uciekła z sypialni 

z płaczem. 
Po tym zdarzeniu oskarżo-

ny niejednokrotnie próbował 
molestować córkę. Ta jednak 
od pewnego momentu zaczęła 
reagować krzykiem, co spowo-
dowało, że odstąpił od dalszych 
tego typu zachowań wobec 
córki. Po ponownym zamiesz-
kaniu w Głogowie oskarżony 
jednak wielokrotnie kierował 
wobec dziewczynki nieprzy-
zwoite komentarze o podtek-
ście seksualnym. 

Córka oskarżonego w 
styczniu tego roku zwierzyła 
się koleżance z niewłaściwego 
zachowania ojca i nie powró-
ciła z tego powodu do domu. 
Po ustaleniu miejsca jej pobytu 
powiedziała policjantom o po-
wodach, dla których nie chciała 
wrócić do domu.

Decyzją Sądu Rejono-
wego w Głogowie Wydziału 
Rodzinnego pokrzywdzoną 
umieszczono w Pogotowiu 
Opiekuńczym w Legnicy.

Po przesłuchanych świad-
ków przed sądem ojciec dziec-
ka został 5 lutego br. zatrzyma-
ny, a następnie po usłyszeniu 
zarzutu doprowadzenia swojej 

zstępnej - małoletniej córki 
poniżej 15 roku życia do obco-
wania płciowego, tymczasowo 
aresztowany na 3 miesiące. W 
areszcie przebywa do chwili 
obecnej.

Przesłuchany w charak-
terze podejrzanego ojciec 
dziewczynki nie przyznał się 
do popełnienia zarzucanego 
mu czynu. Jego wyjaśnienia 
pozostają w sprzeczności z lo-
gicznymi i spójnymi zeznania-
mi pokrzywdzonej oraz innych 
świadków. 

Biegły seksuolog stwier-
dził, iż niewłaściwe zachowania 
oskarżonego wobec córki miały 
charakter czynności pedofil-
nych zastępczych. Ww. może 
stawać przed sądem i brać 
udział w postępowaniu. 

Czyn jaki zarzucono oskar-
żonemu jest zbrodnią określoną 
w art. 197 § 1 pkt 2 i 3 kk i gro-
zi za nią kara w wymiarze od 3 
do 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawę rozpozna Sąd 
Okręgowy w Legnicy.

Liliana Łukasiewicz
rzecznik prasowy

Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy

Punkt, w którym praco-
wała Dorota M., przyjmował 
rachunki za światło czy gaz 
za niewielką prowizją. Legni-
czanka była w nim zatrudnio-
na od 2011 roku. Uchodziła za 
rzetelną i sumienną pracowni-
cę.

32-letni Dawid O. był jak 
jej przeciwieństwo: karany 
wcześniej za oszustwa, w mar-
cu 2013 roku wyszedł na wol-
ność po odsiedzeniu wyroku. 
Przekonał Dorotę M., aby mu 
zaufała. Wykradzioną z  firmy 
gotówkę obiecywał zainwesto-
wać tak, by jako rodzina (mają 
jedno dziecko) mogli wieść 
dostatnie życie.

Dorota M. dała się skusić. 
W 2014 roku przywłaszczyła 
sobie ponad 131 tys. zł z wpłat 

dokonanych przez 328 klien-
tów. Gotówkę przekazała kon-
kubentowi.

Sprawa wydała się, gdy 
klienci zaczęli dostawać we-
zwania do zapłaty. Kontrola, 
którą przeprowadzili praco-
dawcy Doroty M., ujawniła 
skalę oszustwa i zażądali od 
legniczanki zwrotu pieniędzy. 
Gdy okazało się to niemożli-
we, powiadomili prokuratora.

328 klientów oszukanych 
przez Dorotę M. odzyskało 
swoje pieniądze, bo firma była 
ubezpieczona.

- Dorota M. przyznała się 
do popełnienia przestępstw i 
złożyła obszerne wyjaśnienia. 
Grozi jej kara od 6 miesięcy 
do 8 lat pozbawienia wolności 
- informuje prokurator Lilia-

na Łukasiewicz, rzeczniczka 
Prokuratury Okręgowej w Le-
gnicy. -Dawida O. oskarżono 
o paserkę. Za czyn taki grozi 
kara od 3 miesięcy do 5 lat po-
zbawienia wolności. Ponieważ 
jednak Dawid O. jest recydy-
wistą grozi mu kara surowsza, 
bo w wymiarze do 7 lat i 6 
miesięcy. Konkubent przyznał 
się do popełnienia przestęp-
stwa i złożył wyjaśnienia de-
klarując chęć dobrowolnego 
poddania się karze. Prokurator 
nie przysrał jednak na takie 
rozwiązanie. Dawid O. obec-
nie odbywa karę więzienia w 
innej sprawie.

Sprawę rozpozna Sąd Re-
jonowy w Legnicy.

Piotr Kanikowski

Za namową konkubenta 28-letnia legniczanka Dorota M. - wcześniej wzo-
rowa pracownica punktu kasowego - zaczęła w 2014 roku podbierać pie-
niądze z opłat dokonywanych przez klientów. Przywłaszczyła sobie ponad 
131 tys. zł. Ławę w sądzie będzie dzielić z Dawidem O., który pchnął ją do 
złego. Akt oskarżenia przygotowała Prokuratura Rejonowa w Legnicy.

Kuszenie kasjerki  
Doroty M.

Skradziono motocykl 
Kanadyjczykowi
W nocy z wtorku na środę w Legnickim Polu skradziony został motocykl marki 
BMW na szkodę obywatela Kanady. Mężczyzna podróżujący od dwóch miesię-
cy znalazł schronienie w domu innego motocyklisty – legnickiego policjanta.

56-letni mężczyzna za-
trzymał się na nocleg na polu 
namiotowym w Legnickim 
Polu. Od dwóch miesięcy po-
dróżował po całej Azji, a teraz 
jechał do Londynu, skąd miał 
odlecieć do domu do Kanady. 
Tego dnia przejechał ponad 
tysiąc kilometrów. Kładąc się 
spać zapomniał o zabezpie-
czeniu motocykla zostawiając 
między innymi kluczyki w 
stacyjce. Rano stwierdził kra-
dzież. Skradziony motocykl to 
BMW GS 1200 Adventure z 
charakterystycznym powięk-
szonym do 21 cali przednim 
kołem. Wraz z pojazdem 
skradziono wszystkie rzeczy 
osobiste mężczyzny, sprzęt 
elektroniczny oraz pieniądze. 
Straty oszacowano na ponad 
50 tys. zł.

Sprawę prowadzi komór-
ka zajmująca się zwalczaniem 

przestępczości przeciwko 
mieniu legnickiej Policji. Jej 
naczelnik asp. sztab. Leszek 
Wierzbowski to również za-
palony motocyklista podróżu-
jący na jednośladzie po całej 
Europie i Afryce. Zaofero-
wał Kanadyjczykowi gościnę. 
Mężczyzna przez dwa dni 
mieszkał u policjanta, który 
w międzyczasie zorganizował 
gościowi przelot do Kanady z 

przesiadką w Londynie.
Prezentujemy zdjęcie skra-

dzionego motocykla wykona-
ne kilka dni wcześniej. Osoby 
mogące pomóc w jego odnale-
zieniu proszone są o kontakt z 
legnicką Policją.

podinsp. Sławomir Masojć, 
Policja

FOT. POLICJA



R
EKLAM

A



R
EK

LA
M

A



7WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl27 sierpnia 2015

R
EKLAM

A

Senioralne lato w legnickim parku
Grupa pań i panów „trzeciego wieku”, skupionych w Centrum Seniora LCK, w szczególny sposób promuje niezwykłe walory parku Miejskiego, korzysta-
jąc jednocześnie z jego uroków. W sobotę będą na terenie palmiarni, podczas oficjalnego otwarcia mini-baru.

- Pomysł, który nazwali-
śmy Senioralne lato w legnic-
kim parku, zrodził się przed 
dwoma laty – mówi pani Elż-
bieta Chucholska. – W tym 
wyjątkowym i bliskim sercom 
legniczan miejscu organizo-
waliśmy już wiele imprez. Se-
niorzy mogą się dzięki temu 
integrować. Spędzamy tu, 
zwłaszcza latem, dużo czasu. 
Aktywnie uprawiamy parko-
wą rekreację. Gramy w bule, 
badmintona, tenisa. Szkoda, 
że teraz upały nie pozwalają 
na taką rozrywkę.

 Seniorzy nie mogą 
jednak odmówić sobie czę-

stych odwiedzin i spacerów 
w parku. Czynią to w sobie 
właściwym, wykwintnym sty-
lu. Parkowe przechadzki nie 
mogą się odbywać bez odpo-
wiedniego stroju. Obowiąz-
kowe są kapelusze. Damy 
noszą stosowne suknie z ele-
ganckiej epoki. Nieodzowne 
są rękawiczki i przeciwsło-
neczne parasolki.

 A może by tak 
przyłączyć się do tego towa-
rzystwa? Będzie na to czas 
także w plenerach wrześnio-
wych. 

Źródło: UM Legnica
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– Jeżeli jest to ślub na trzysta 
osób, to panna młoda musi się 
wyróżniać. Musi być widoczna. 
Jeśli ślub jest na plaży, to można 
sobie troszkę poszaleć. Sukien-
ka może być troszkę krótsza z 
przodu, dłuższa z tyłu. Mogą 
być różne falbany. Natomiast 
jeśli ślub ma być skromny, to 
trzeba wybrać taką suknię, która 
nie nie będzie przytłaczać gości 
– mówi agencji informacyjnej 
Newseria Lifestyle Katarzyna 
Filianowicz, menadżer salonu 
ślubnego La Mariee oraz działu 
dystrybucji marki Mon Cheri.

Decydując się na suknię 
ślubną, warto wziąć też pod 
uwagę strój pana młodego. On 
sam w tym dniu powinien pre-
zentować się nienagannie, a 
stroje obojga powinny ze sobą 
współgrać.  

– Przy podjęciu decyzji bar-
dzo ważny, a wręcz najważniej-
szy jest pan młody. Ponieważ je-
śli panna młoda wybierze dosyć 
zdobną suknię, a pan młody jest 
dosyć skromny, to wiadomo, że 
partnerka całkowicie go przy-
ćmi. A ślub to jest para, to jest 
pan młody i pani młoda, więc 
muszą tworzyć całość – mówi 
menadżerka salonu sukien ślub-
nych. 

Coraz więcej osób nie chce 
ściśle trzymać się tradycji pod-
czas uroczystości ślubnych. 
Odważniejsze panny młode 

decydują się często na kolorowe, 
niesztampowe elementy stroju 
w intensywnych odcieniach, a 
nawet czerni. 

– Jeśli panna młoda jest spo-
kojną osobą, wybierze skromną 
suknię, bez ozdób, raczej muśli-
nową, grecką. Natomiast panna 
młoda, która jest bardziej zwa-
riowana wybierze suknię z do-
datkami kolorów, zdobione gor-

sety, które nadadzą wyrazistości. 
Pojawiają się suknie różowe i 
dodatki w czerni. To są już kolo-
ry dla odważnych i konkretnych 
panien, które wiedzą, czego chcą 
– stwierdza Katarzyna Filiano-
wicz. 

Każda panna młoda ma 
wyobrażenie na temat tego, jak 
chciałaby wyglądać w dniu swo-
jego ślubu. Suknia ślubna nie-
koniecznie musi być śnieżno-
biała. Część pań nie bierze pod 
uwagę innych odcieni niż biel, 
mimo, że jest to kolor trudny i 
nie pasuje do każdego rodzaju 
karnacji. Dlatego warto również 
rozważyć kolory kości słoniowej 
lub écru, które są cieplejsze i 
lepiej współgrają z wieloma ty-
pami urody. Swoją wizję warto 
skonsultować z ekspertami, któ-
rzy dobiorą nie tylko odpowied-
ni kolor, lecz także fason. 

– Dziewczyny, które pracują 
w branży, widzą na przykład, że 
ta pani wyglądałaby dużo lepiej 
w księżniczce czy też w literce 
A. Proponujemy wtedy, żeby 
mimo wszystko przymierzyła tę 
suknię, skoro już jest w salonie. I 
okazuje się, że zmienia się kom-
pletnie koncept na wszystko. 
Suknia ślubna musi być również 
wygodna, ponieważ przebywa 
się w niej wiele godzin. Jeśli 
więc są do wyboru 2-3 sukienki, 
to najlepiej wybrać tę najwygod-
niejszą – dodaje ekspertka.

źródło: newseria.pl

Wybór sukni ślubnej zazwyczaj jest trudny i czasochłonny. Dlatego w cza-
sie poszukiwań idealnego modelu warto wziąć pod uwagę różne czynniki. 
Strój panny młodej powinien pasować nie tylko do jej urody, gustu i cha-
rakteru, lecz także do miejsca i charakteru ceremonii.

Idealna suknia ślubna musi pasować 
do okoliczności ceremonii
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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

nowość !!! Badania Rtg
nowoCzeSna aPaRatuRa Bez koLejek
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Modny strój pana młodego
Podstawą stroju pana młodego jest dobrze skrojony garnitur – najlepiej 
w kolorze ciemnoniebieskim i granatowym, w połączeniu z wzorzystą ka-
mizelką. Na tę wyjątkową okazję styliści zdecydowanie polecają białe ko-
szule. Warto też postawić na oryginalne dodatki – poszetki na przykład w 
kolorze bukietu panny młodej i spinki w stylu retro.

Najmodniejsze kolory gar-
niturów to ciemnoniebieski i 
granatowy. Tuż za nimi plasują 
się szarości, czernie, brązy i od-
cienie bordo. Jeśli chodzi o wzo-
ry – rządzą prążki i krata.

 – Często mężczyźni chcą 
wybrać ubranie dość uniwer-
salne, które będą mogli założyć 
również po ceremonii ślubnej. 
W takim przypadku polecałbym 
dobór kontrastowej kamizelki z 
eleganckiej tkaniny, np. we wzór 
pepitki. Jest to takie uzupeł-
nienie eleganckiego garnituru, 
podnosi rangę tego ubrania i 
mamy pewność, że odróżniamy 
się od gości ślubnych – mówi 
agencji informacyjnej Newse-
ria Lifestyle Marek Buczyński, 
Buczyński Individual Tailoring.

Garnitury powinny być 
uszyte z miękkich, matowych 
lub lekko błyszczących materia-
łów. Marynarki muszą być do-
brze skrojone, taliowane i jedno-
rzędowe, spodnie – ołówkowe w 
kant. Takie fasony wyszczuplają 

i doskonale modelują męską syl-
wetkę. W tym przypadku styli-
ści stanowczo odradzają fraki.

– Frak jest ubraniem wie-
czorowym, wyjątkowym, za-
kładanym zawsze po zmroku. 
Karygodnym błędem jest za-
kładanie go w ciągu dnia. Jeżeli 
ślub do tego odbywa się w ogro-
dzie, przy słonecznych promie-
niach, to nie powinniśmy na coś 
takiego się zgadzać – tłumaczy 
Marek Buczyński.

Zdaniem stylistów dużym 
błędem jest również dopasowy-
wanie koloru koszuli do sukien-
ki panny młodej, szczególnie 
jeśli chodzi o odcień écru.

– Pannę młodą i pana mło-
dego oddziela tkanina marynar-
ki i spodni, a to jest tylko kawa-
łek koszuli, którą widać i do tego 
są ubrania, przy których koszula 
écru albo żółta wygląda fatalnie. 
Absolutnie najbardziej eleganc-
ka jest koszula biała, powinna 
mieć kołnierzyk półwłoski, któ-
ry będzie chował się pod połami 

marynarki, żeby podczas cere-
monii czy zabawy nie wychodził 
i nie opierał się o poły marynar-
ki – tłumaczy Marek Buczyński.

Dużą rolę odgrywają rów-
nież dodatki. Styliści radzą, by 
postawić na eleganckie poszetki 
i wyraziste spinki do mankietów, 
na przykład w stylu retro,

– Najbardziej elegancka jest 
listewka z białej tkaniny, lekko 
wystająca, w takim bondow-
skim stylu. Jeżeli ktoś chce być 
trochę bardziej ekstrawagancki, 
to może włożyć sobie jedwab-
ną poszetkę. I tutaj mamy pole 
do popisu, możemy nawiązać 
do kreacji panny młodej lub np. 
do bukietu. Jeśli chodzi o kra-
waty, to najbardziej polecałbym 
krawat jednobarwny, z lekkim 
połyskiem, nadaje to bardzo ele-
ganckiego charakteru  – mówi 
Marek Buczyński.

Uzupełnieniem stylizacji 
pana młodego są wysokiej jako-
ści skórzane buty.

źródło: newseria.pl
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Domowe sposoby na nawilżenie skóry po lecie
Choć nawilżanie skóry może kojarzyć nam się głównie z zimowymi wieczorami, kiedy nieodłączne 
pojemniczki z masłami i balsamami znajdują swoje miejsce obok naszych łóżek, to jednak warto 
zadbać o ten istotny dla wyglądu naszej skóry etap także w lecie! Oto kilka domowych sposobów na 
pielęgnację i nawilżenie.

Przebywanie w klimaty-
zowanych pomieszczeniach 
oraz kąpiele morskie i sło-
neczne, to czynniki, które 
mogą powodować nadmierną 
suchość skóry.

Obecnie na rynku mo-
żemy wybierać spośród wie-
lu kosmetyków- mleczek, 
balsamów, oliwek czy maseł, 
których głównym zadaniem 
jest walka z suchą skórą i 
utratą jej nawilżenia. Jednak, 
jeśli chcemy postawić na te z 
nich, które faktycznie przy-
służą się naszej skórze po-
przez swój naturalny skład, 
musimy liczyć się wysokimi 
kosztami. Dlatego właśnie 
warto pamiętać o tym, że 
wiele z bazowych składników 
tych specyfików mamy cały 
czas pod ręką w lodówkach i 
spiżarniach!

Jogurt i mleko
Niewiele osób wie, że jo-

gurt doskonale sprawdza się 
w walce z suchością i brakiem 
nawilżenia. Zawartość anty-

oksydantów pomaga ukoić 
popękaną czy swędzącą skó-
rę, a kwas mlekowy świetnie 
zwalcza bakterie! Wystarczy 
nałożyć i delikatnie w skórę 
twarzy, nóg i rąk, pozostawić 
na około 10-15 minut, a na-
stępnie spłukać.

Mleko – o jego dobro-
czynnych właściwościach 
wiedziała już Kleopatra – 
poprzez zawartość kwasu 
mlekowego, cechuje się ono 
podobnymi właściwościami, 
co wspomniany wcześniej 
jogurt. Dodatkowo, złuszcza 
martwe komórki powierzch-
niowej warstwy naszej skóry 
i podnosi zdolność skóry do 
zatrzymywanie w niej wody, 
a co za tym idzie, poprawy 
jej nawilżenia, a nawet deli-
katnego rozjaśnienia. Mleko 
możemy stosować jako ro-
dzaj kompresu- namaczamy 
ściereczkę w zimnym mleku 
i przykładamy do skóry na 
około 5 minut, a następni 
zmywamy mleko ze skóry 

przy pomocy ściereczki na-
moczonej w letniej wodzie. 

Miód
Miód znany jest od wie-

ków jako jeden z najlepszych 
naturalnych kosmetyków, 
które wspaniale nawilżają 
skórę sprawiając, że jest gład-
ka i miękka. Miód zawiera 
także wiele niezbędnych dla 
skóry witamin i minerałów, 
a także antyoksydanty, które 
wpływają korzystanie na na-
sze zdrowie.

Przed wzięciem pryszni-
ca lub kąpieli- natrzyj całe 
ciało miodem i odczekaj 
10 minut nim go spłuczesz. 
Warto powtarzać ten zabieg 
każdego dnia, co pozwoli cie-
szyć się nawilżoną skórą bez 
dodatkowego użycia balsa-
mów czy oliwek!

Oliwa z oliwek
Prawdziwa oliwa z oli-

wek zawiera kwasy tłuszczo-
we i antyoksydanty, których 
korzystne działanie na naszą 
skórą udowodnione jest na-

ukowo. Oliwa pomaga w po-
prawie kondycji przesuszonej 
skóry, a także intensywnie ją 
wygładza! Sposobów na jej 
użycie jest kilka:
•	 Nałożenie cienkiej war-

stwy oliwy ekstra virgin 
pod używany przez nas 
balsam do ciała.

•	 Pół godziny przez kąpie-
lą, wmasuj trochę oliwy 
w problematyczne partie 
suchej skóry, a następnie 
dokładnie spłucz całe 
ciało.

•	 Do zrobienia domowego 
peelingu: zmieszaj brą-
zowy cukier z taką ilością 
oliwy, by powstała gęsta 
papka, wmasują ją w skó-
rę jeszcze przed rozpo-
częciem kąpieli, najlepiej 
kolistymi ruchami- to 
pomoże Ci nie tylko 
wspaniale nawilżyć skórę, 
ale i sprawdzi się w walce 
z pomarańczową skórką!

źródło: urodaizdrowie.pl
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KREDYT

mała
rata!

Lubin: ul. Chrobrego 1B 
tel. 76 759 20 88

bez BIK
na spłatę

komornika

szybka decyzja
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SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami

Molestował sześciolatkę
Prokuratura Rejonowa w Lubinie oskarżyła 58-latka z okolic Polkowic  o trwające ponad rok molesto-
wanie seksualne spokrewnionej z nim 6-letniej dziewczynki. Pedofil brał ją do łóżka, dotykał, obco-
wał płciowo i zmuszał do innych czynności seksualnych. Chcąc wymusić posłuszeństwo, straszył ją 
śmiercią. Mężczyźnie grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

- Do zdarzeń dochodziło 
od 2014 r. do 6 stycznia 2015 
r. we wsi  w okolicach Polko-
wic, Polkowicach i w Rudne  
- informuje prokurator Liliana 
Łukasiewicz, rzeczniczka Pro-
kuratury Okręgowej w Legni-
cy.  - W tym czasie, po rozsta-
niu rodziców, pokrzywdzona 
i jej 8-letnia siostra zamiesz-
kiwały wraz z matką. Zaczął 
je wówczas odwiedzać oskar-
żony, spokrewniony z mat-
ką dzieci. Mężczyzna często 
zabierał obie dziewczynki do 
swojego miejsca zamieszkania. 
Zdecydowanie jednak fawory-
zował pokrzywdzoną, z którą 
często jeździł do Aquaparku 
w Polkowicach. Dziewczynka 

często też przebywała i noco-
wała w jego domu.

W te noce 58-latek nie-
jednokrotnie kazał jej spać w 
swoim łóżku. Dopuszczał się 
wobec niej innych czynności 
seksualnych albo zmuszał ją 
do pieszczot. Obcował z nią 
płciowo. Tak samo było pod-
czas wspólnych wyjazdów na 
basen. Aby o słuchała, groził 
jej śmiercią. Straszył, że ce-
lowo spowoduje wypadek na 
motorze i oboje zginą albo że 
wywiezie ją do ciemnego lasu 
i porzuci w miejscu, w którym 
zjedzą ją wilki.

Ojciec dziewczynki i jego 
partnerka zorientowali się, gdy 
spostrzegli, że dziewczynka 

często mówi o seksie. Dostrze-
gli też, że podejmuje wobec 
siostry niepokojące zachowa-
nia. Podczas jednych z odwie-
dzin sześciolatka powiedziała 
o niektórych zachowaniach 
oskarżonego. Mówiła, że nie 
chce już do niego jeździć.

- Po tym zdarzeniu zabro-
niono oskarżonemu kontaktu 
z dziewczynką - informuje 
prokurator Łukasiewicz. - 
Mężczyzna zastosował się do 
tego życzenia przez kilka mie-
sięcy, ale po wakacjach ponow-
nie zaczął zabierać sześciolat-
kę do swojego mieszkania i na 
basen. Kontynuował też prze-
stępcze zachowania wobec 
dziecka. Ponownie wyszły one 

na jaw w czasie świąt Bożego 
Narodzenia. Wówczas złożone 
zostało zawiadomienie o prze-
stępstwie.

Po analizie zeznań świad-
ków oraz treści uzyskanych 
opinii psychologicznych 
oskarżonemu postawiono za-
rzuty. Prokurator uznał rów-
nież, że mężczyzna wykorzy-
stał bezradność dziecka.

Mężczyzna nie przyznał 
się do popełnienia przestęp-
stwa przedstawiając swoją 
wersję zdarzeń.

O jego winie bądź niewin-
ności wypowie się Sąd Rejo-
nowy w Lubinie.

Piotr Kanikowski

Jak nas poinformowa-
no w legnickiej delegaturze 
WIOŚ, nieprawidłowości 
dotyczyły zarówno miejsca 
i sposobu magazynowania 
odpadów, jak też ich prze-
twarzania. Szczegółowy wy-
kaz uwag i zaleceń został już 
skierowany do właściciela 
składowiska, firmy R-Power 

Polska. Zagrożenie, jakie lip-
cowy pożar spowodował dla 
środowiska, jest bezdysku-
syjne. Ale WIOŚ nie jest w 
stanie ustalić, co przedostało 
się do atmosfery. Poza tym, 
co w otoczeniu pogorzeli-
ska zarejestrowała aparatura 
Państwowej Straży Pożarnej, 
nie wiemy i nie będziemy 

wiedzieć, jakie substancje, w 
jakich stężeniach, składały 
się na słup dymu unoszący 
się nad Kłopotowem.

R-Power Polska zajmuje 
się zbieraniem , transportem 
i odzyskiem odpadów. Na 
mocy decyzji starosty lubiń-
skiego z listopada 2013 roku 
w Kłopotowie prowadziła  

składowisko odpadów ko-
munalnych oraz zakład ich 
przetwarzania. Bezskutecz-
nie ubiegała się o pozwolenie 
na uruchomienie instalacji 
do produkcji sadzy i oleju 
pirolitycznego w technologii 
pirolizy.

Piotr Kanikowski

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Legnicy wystąpi do lubińskiego starostwa o wdroże-
nie procedury cofającej pozwolenia na składowanie odpadów komunalnych w Kłopotowie, gdzie pod 
koniec lipca doszło do wielkiego pożaru. Kontrola potwierdziła szereg nieprawidłowości.

Składowisko w Kłopotowie do zamknięcia?
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Złote Dzieci najlepsze w Paryżu
Zespół Taneczny Złote Dzieci zdobył Grand Prix 
na Międzynarodowym Festiwalu Talentów Viva 
la France w Paryżu. Młodzi artyści z legnickiego 
Domu Kultury Kopernik w Legnicy nie mieli sobie 
równych wśród zespołów Europy.

W trwającym tydzień 
międzynarodowym festiwalu 
uczestniczyła blisko 60 osobo-
wa grupa młodych tancerzy z 
zespołów: Złote Dzieci, Złote 
Dzieci Mini i Spectro. Zapre-
zentowali widowiska „Alicja w 
krainie disco” i „Żywioły”.

- Jesteśmy dumni i szczę-
śliwi, ale też trochę zmęczeni 
– mówi pani Monika Kuli-
gowska, założycielka i trenerka 
zespołu. – Staraliśmy się jak 
najlepiej zaprezentować w Pa-
ryżu nasz kraj i Legnicę. I uda-
ło się. Dziękujemy wszystkim, 
którzy nas wspierali w drodze 
do tego sukcesu.

Już po pierwszym kon-
kursowym przeglądzie było 
wiadomo, że legnicki zespół 

zdecydowanie wyróżnia się 
różnorodnością stylów tanecz-
nych, strojami, rekwizytami 
scenicznymi i przygotowaniem 
choreograficznym. Reprezen-
tuje bardzo wysoki poziom.

- To była wielka przygoda 
dla dzieci – dodaje pani Mo-
nika. – Zwiedzały Paryż ze 
wspaniałymi zabytkami i wie-
żą Eiffla, były w Disneylan-
dzie. Bardzo im się podobały 
warsztaty taneczne prowadzo-
ne przez wybitnych fachow-
ców. A na koniec - ta nagroda. 
Jesteśmy naprawdę szczęśliwi.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

Fot. Urząd Miasta w 
Legnicy

Artyści Zagłębia, pokażcie się
Legnicka Galeria Sztuki przygotowuje na jesień 27 edycję Wystawę Plastyki Zagłębia Miedziowego. Będzie to edycja wyjątkowa, bo w tym roku mija 45 
lat od pierwszej wystawy grupowej prezentującej dokonania miejscowego środowiska plastycznego.  

W związku z tym orga-
nizatorzy zwracają się do 
artystów z Zagłębia Mie-
dziowego o uczestnictwo 
w przedsięwzięciu – zgła-
szanie akcesu do wystawy 

głównej, konkursowej, a 
także własnych wystaw 
indywidualnych (szczegó-
łowe informacje w regu-
laminie). Przypominamy, 
że w tym roku – z uwagi 

na  popularność audiowi-
zualnych mediów sztuki 
(fotograf ia, f ilm, wideo, 
audio-performance, mulit-
media), Wystawa Plastyki 
ZM będzie miała odręb-

ną, autonomiczną odsłonę 
poświęconą tej dziedzinie 
pn. WPZM FOTO i Mul-
timedia. Zaproszenie do 
udziału w tej ekspozycji 
kierowane jest do wszyst-

kich zarówno dyplomo-
wanych profesjonalistów, 
jak i praktyków amatorów 
mieszkających na terenie 
Zagłębia Miedziowego. 
Obie wystawy: główna i fo-
tograf iczno-multimedialna 
mają charakter przeglądo-
wo-konkursowy i przewi-
dują nagrody. 

W ramach bogatego 
programu tegorocznej edy-
cji WPZM odbędą się: se-
minarium Tak daleko, tak 
blisko. Geograf ia sztuki w 
dobie globalizacji, z udzia-
łem teoretyków i artystów, 
poświęcone sytuacji współ-
czesnych artystów sztuk 
wizualnych w aktualnym 
kontekście cywilizacyjnym, 
retrospektywna wystawa 
nieżyjącej już artystki lu-
bińskiej Hanny Krzewskiej
-Lis, a także planszowa 
ekspozycja Życie plastycz-
ne Zagłębia Miedziowego 
1945-2015, prezentująca 
fotograf ie i dokumenty 
przypominające przejawy 
miejscowego życia arty-
stycznego. Wszystkich, 
którzy posiadają archiwal-
ne zdjęcia, materiały czy 
dokumenty dotyczące tych 
dziejów (wystaw, spotkań, 
plenerów, konkursów, od-
znaczeń), organizatorzy 
proszą o kontakt (z legnic-

ką Galerią Sztuki). 
27 Wystawa Plasty-

ki Zagłębia Miedziowego 
oraz towarzyszące jej eks-
pozycje i wydarzenia od-
będą się w październiku 
br. w Legnicy. Planowane 
są przeniesienia wystaw 
do regionalnych instytucji 
kultury, by mogło obejrzeć 
je jak najwięcej mieszkań-
ców Zagłębia Miedzio-
wego. Uroczysty wernisaż 
połączony z wręczeniem 
nagród (w tym Grand Prix 
Prezesa KGHM ufundo-
wanej przez KGHM Pol-
ska Miedź S.A. w wys. 
5000 zł) zaplanowano na 
16 października. Wstęp 
na wszystkie wydarzenia 
jest wolny. Szczegółowe 
informacje na stronie or-
ganizatorów: www.galeria.
legnica.pl. 

Nowością w formule 
jubileuszowej WPZM jest 
zaproszenie chętnych ar-
tystów do przygotowania 
swoich indywidualnych 
pokazów, które będą mo-
gły być zaprezentowane w 
różnych częściach miasta 
w czasie trwania wystawy 
głównej. 

Źródło: Galeria Sztuki 
w Legnicy



KULTURA DOSTĘPNA
Od teraz w każdy czwartek o 
godz. 18:00 bilety na wybra-
ne polskie filmy w naszych 
kinach będą kosztowały tylko 
10 złotych. Kultura Dostępna 
to projekt, który pozwoli, aby 
szerokie grono odbiorców 
mogło zapoznać się z polską 
sztuką filmową. Jednocześnie 
zniwelowana zostanie jedna 
z głównych barier w dostę-
pie do kina, jaką jest wysoka 
cena biletów.
BODY/ CIAŁO 
Dramat, Czas trwania: 93 
min., Od lat: 15, Produkcja: 
Polska [2015], Premiera: 
06.03.2015 (Polska)
Cyniczny prokurator (Janusz 
Gajos) i jego cierpiąca na 
anoreksję córka (Justyna 
Suwała) próbują, każde na 
swój sposób, odnaleźć się po 
tragicznej śmierci najbliższej 
osoby. Gdy pewnego dnia te-
rapeutka dziewczyny - Anna 
(Maja Ostaszewska) oznajmi 
im, że zmarła skontaktowała 
się z nią z zaświatów i ma dla 
nich wiadomość, będą zmu-
szeni zweryfikować swoje 
poglądy na życie i na śmierć.
GODZ. 18:00*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
3.09.2015
Festiwal Dzwoneczka w na-
szym kinie!
Czarodziejski Festiwal Dzwo-
neczka skierowany jest do 
najmłodszych Widzów, którzy 
kochają dobrą zabawę, przy-
gody i uwielbiają… marzyć.
Wydarzenie podzielone zo-
stało na dwie weekendowe 
odsłony. Podczas pierwszej 
(22 sierpnia) zagramy film 
„Dzwoneczek i uczynne wróż-
ki”, a już dzień później (23 
sierpnia) - „Dzwoneczek i se-
kret magicznych skrzydeł”.
Podczas kolejnego weeken-
du wyświetlimy film „Dzwo-
neczek i tajemnica piratów” 
(29 sierpnia), a jako ostatnią 
część przygód wróżki, którą 
pokochali mali Widzowie na 
całym świecie na ekranach 
kin Helios zobaczyć będzie 
można „Dzwoneczek i bestia 
z Nibylandii” (30 sierpnia).
Wszystkim seansom towarzy-
szyć będą dodatkowe atrak-
cje, w tym liczne konkursy z 
nagrodami.
Filmowe Poranki Scooby-Doo
Kolejny seans Filmowego 
Poranka ze Scooby-Doo już 
wkrótce!
W niedzielę 16 sierpnia o go-
dzinie 10:30 zapraszamy na 
film Scooby Doo! Epoka pan-
tozaura.
Projekcję filmów z serii Sco-
oby-Doo! poprzedzają atrak-
cje w holach kin oraz konkur-
sy i zabawy na sali kinowej…..
niezmiennie z dreszczykiem 

pozytywnych emocji!
PREMIERY:
HITMAN: AGENT 47  napisy
Thriller, Akcja, Kryminał, 
Czas trwania: 99 min., Od lat: 
15, Produkcja: USA [2015], 
Premiera: 28.08.2015 (Pol-
ska)
Bohater bijącej rekordy popu-
larności serii gier kompute-
rowych “Hitman”, powraca w 
nowym wydaniu. Tytułowego 
agenta 47 zaprojektowano 
genetycznie, by był najbar-
dziej skutecznym zabójcą 
w historii. Jest znany tylko 

z ostatnich 
dwóch cyfr 
kodu, który 
wy ta tuowano 
mu na karku. 
O b d a r z o n y 
niezwykłą siłą, 
szybkością i 
i n t e l i g e n c j ą 
jest niepoko-
naną maszyną 
do zabijania. 
Musi stawić 
czoło ogrom-
nej korporacji, 
która planuje 
odkryć jego 
przeszłość i 
stworzyć armię 
superzabójców. 
Łączy siły z 
młodą kobietą, 
która może mu 
pomóc i razem 

wypowiadają wojnę śmiertel-
nemu wrogowi.
GODZ. : 10:45, 15:30, 18:30, 
20:45
WE ARE YOUR FRIENDS  
napisy
Romans, Muzyczny, Czas 
trwania: 96 min., Od lat: 15, 
Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 28.08.2015 (Polska)
Szukający swej drogi przez 
życie DJ Cole (Zac Efron) 
spędza dni włócząc się po 
Hollywood z paczką kumpli.  
Nocami pracuje nad hitem, 
który podbije świat. Jego ży-
cie odmienia przypadkowe 
spotkanie z Jamesem - star-
szym, sławnym DJem, który 
postanawia wziąć go pod swe 
skrzydła i pomóc w karierze. 
Cole, James i jego piękna 
dziewczyna Sophie stają 
się nierozłączni. Sprawy się 
skomplikują, gdy między Co-

le’m i Sophie zacznie iskrzyć. 
Chłopak będzie musiał wy-
brać między lojalnością, miło-
ścią i marzeniem, za którym 
gonił przez całe życie.
GODZ. : 13:15, 19:30, 21:45
ŻYĆ NIE UMIERAĆ
Obyczajowy, Komediodramat, 
Czas trwania: 85 min., Od lat: 
15, Produkcja: Polska [2015], 
Premiera: 28.08.2015 (Pol-
ska)
Bartek (Tomasz Kot), niegdyś 
wzięty aktor, teraz zabawiacz 
publiczności w popularnym 
telewizyjnym show, dowiadu-
je się, że jest nieuleczalnie 
chory. Według lekarza zosta-
ły mu zaledwie trzy miesią-
ce życia. Bartek postanawia 
maksymalnie wykorzystać ten 
czas, uporządkować swoje 
sprawy, naprawić błędy ży-
ciowe i pogodzić się z uko-
chaną córką. Wierzy, że nie 

ma takiej sytuacji, z której nie 
byłoby jakiegoś wyjścia i - za-
skakując najbliższych pogodą 
ducha i poczuciem humoru - 
stara się zmienić bieg losu i 
przekonać Najwyższego Sce-
narzystę, aby jego historia 
zakończyła się happy endem.
GODZ. : 13:45, 18:00, 20:00
TYTUŁY TYGODNIA
SINISTER 2 – napisy
Horror, Czas trwania: 97 min., 
Od lat: 15, Produkcja: USA 
[2015], Premiera: 21.08.2015 
(Polska)
GODZ. : 19:00, 21:15
KRYPTONIM U.N.C.L.E. – 
napisy
Komedia, Akcja, Przygodo-
wy, Czas trwania: 116 min., 
Od lat: 15, Produkcja: USA 
[2015], Premiera: 21.08.2015 
(Polska)
GODZ. :  13:00, 17:45*, 20:15
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
03.09.2015
BYSTRY BILL - dubbing
Animacja, Czas trwania: 88 
min., Od lat: b.o., Produkcja: 
Australia [2015], Premiera: 
21.08.2015 (Polska)
GODZ. :10:30, 13:00, 15:00*, 
17:00
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
29,30. 09.2015
BARBIE ROCKOWA KSIĘŻ-
NICZKA – dubbing
Animacja, Od lat: b.o., Pro-
dukcja: USA [2015], Premie-
ra: 14.08.2015 (Polska)
GODZ. :11:15*, 15:30, 17:30
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
30.08.2015
FANTASTYCZNA CZWÓRKA 
– dubbing
Science-Fiction, Akcja, Fan-
tasy, Od lat: 12, Produk-
cja: USA [2015], Premiera: 
14.08.2015 (Polska)
GODZ. : 11:30
NIERACJONALNY MĘŻCZY-
ZNA – napisy
Komedia, Dramat, Od lat: 15, 
Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 14.08.2015 (Polska)
GODZ. : 15:45
MAŁY KSIĄŻĘ - dubbing
Animacja/Fantasy Czas trwa-
nia: 108 min. Od lat: b.o. Pro-
dukcja: Francja [2015] Pre-
miera: 07.08.2015 (Polska)
GODZ. : 11:00, 13:30, 16:00

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 28.08.2015 do 03.09.2015 Cennik 
biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 
22 zł, (pt. – nd., święta) 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., święta) 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 po-
jedyńcze wejściówki ufundowane przez 
Kino HELIOS na film pt. „KRYPTONIM 
U.N.C.L.E.” w Legnicy – do wykorzysta-
nia w PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją wygrać, 
wyślij maila na adres konkursy@24le-
gnica.pl w treści podając imię i nazwisko 
oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI 
JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.
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Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia i dzierżawy: 
1. ul. Czarnieckiego 3-4, ul. Złotoryjska 23-25, ul. Rzemieślnicza 5, ul. Żwirki i Wigury 
45, ul. Korfantego 5, ul. Jaworzyńska 60, ul. Mickiewicza 32, ul. Lotnicza 42 A,B,C,  44 
A,B,C,  46 A,B,C,  
- bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców,

2. ul. Nowodworska 36 – bezprzetargowo jednorodzinny dom mieszkalny na rzecz 
dotychczasowego najemcy,

3.  obręb Kąpielisko – nr 45;
     obręb Czarny  Dwór – nr 1, 545; 
     obręb Piątnica – nr 70, 11, 12, 13/4, 15/4;
     obręb Górka – nr 9, 17, 30/1, 31, 103, 139, 45, 115, 114/5, 123/9, 68;
     obręb Ulesie – nr 30, 39/3, 72, 11, 13, 18/2, 22/2; 
     obręb Zosinek – nr 72, 74, 91, 94, 95;
     obręb Ogrody – nr 368/74;
     obręb Glinki – nr 5, 8/3, 15/11, 20/7;
     obręb Nowe Osiedle – nr 280;
     obręb Ludwikowo – nr 13, 17, 4/7;
     obręb Nowa Wieś – nr 80;

obręb Przybków – nr 8, 22, 54, 134, 138, 143, 140, 141,  170, 175, 176, 165, 167, 
183, 115, 117, 26/2, 169, 188, 189, 173, 186, 628, 629, 630, 637, 638, 639, 614, 
644, 662, 663, 664, 666, 646, 627, 667/2, 648, 649, 192, 635, 659, 703/1, 179, 661, 
640,  677/1, 678/4;

     obręb Rzeszotary – nr 119, 62, 88, 87;
obręb Pawice – nr 59, 62, 79, 85, 70, 422, 140/2, 455, 407, 394, 414/1, 452/3;
obręb Pątnów – nr 113, 34, 35, 70, 71, 72, 30/2, 2/2, 99;
obręb Piekary Stare – nr 48/9, 48/8, 145/1, 37, 215, 214, 229, 109/3, 158;
obręb Piekary Wielkie – nr 255, 252/1, 258, 88, 366, 367, 372, 249, 59, 2/1, 29, 31, 
60, 66, 4, 120, 18, 20;
obręb Piekary Osiedle – nr 1327, 1335, 337, 344/2;
obręb Bartniki – nr 433/1, 434, 435, 436/1, 433/2, 436/2; 
- dzierżawa gruntów rolnych w trybie bezprzetargowym.

4. ul. Poznańska (działka niezabudowana nr 746/55 obręb Czarny Dwór) – w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego na cele niemieszkalne.

5. ul. Głogowska – działka nr 584, obręb Czarny Dwór – dzierżawa bezprzetargowo na 
poprawę warunków zagospodarowania.

6. ul. Leszczyńska – działka nr 44/6, obręb Piątnica – dzierżawa bezprzetargowo – 
skrzynka stacji transformatorowej.

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 

w godzinach pracy Urzędu

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,78 zł 47 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

Zdążyć przed nowym rokiem
Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców są jednoznaczne – w tym roku wydawanych jest wię-
cej praw jazdy niż rok wcześniej. Wzrost tej liczby można było zaobserwować już pod koniec zeszłego 
roku, kiedy miesięcznie wydawano o ponad 5 tys. plastików więcej niż w pierwszej połowie 2014 r.

Nie ulega wątpliwości, 
że kandydaci chcą skorzystać 
jeszcze z obecnych warunków 
egzaminowania, bo po nowym 
roku wejdą prolongowane zapisy 
ustawy o kierowaniu pojazdami, 
które wprowadzą jeszcze więcej 
obostrzeń dla świeżo upieczo-
nych kierowców.

Przede wszystkim każdy, kto 
zda egzamin w 2016 roku, będzie 
musiał liczyć się z dwuletnim 
okresem próbnym. Przez pierw-
sze 8 miesięcy kierowca będzie 
zobligowany do przestrzegania 
surowszych zasad jazdy na pol-
skich drogach. W terenie zabu-
dowanym nowi kierowcy bez-
względnie będą musieli trzymać 
się ograniczenia prędkości do 50 
km/h, nawet jeśli będę poruszać 
się po szybszych odcinkach es-
takad. Podobnie będzie poza 
miastami – zamiast obowiązu-
jącego ograniczenia do 90 km/h, 
ich limit zostanie ustalony na 80 
km/h. Młodzi kierowcy spowol-
nią także ruch na autostradach, 
gdzie prędkościomierz nie bę-
dzie mógł wskazać więcej niż 
100 km/h.

Pomiędzy 4. a 8. miesiącem 
od uzyskania prawa jazdy, będą 
musieli także odbyć dodatkowe 
szkolenie teoretyczno-praktycz-
ne dotyczące bezpieczeństwa 
na drodze i zagrożeń w ruchu 
drogowym. Za takie szkolenie 
będzie trzeba zapłacić 300 zł. 
Niestety w tym okresie nie bę-
dzie można nawet dorobić lub 
rozpocząć pracy polegającej 
na kierowaniu pojazdem, żeby 
opłacić ten koszt.

Trudniej dostać, łatwiej stra-
cić

W okresie próbnym łatwiej 
będzie też stracić prawo jazdy. 
Za dwa wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji 
przewidziane jest wydłużenie 
tego okresu o kolejne dwa lata. 
W przypadku dokonania trzech 
wykroczeń lub jednego prze-
stępstwa w ruchu drogowym, 
starosta jest zobowiązany wydać 
decyzję o cofnięciu prawa jazdy.

Na przyszłych kierowców 
czeka wiele obostrzeń, które 
„urozmaicą” im proces zdobywa-
nia praktyki w ruchu drogowym. 
Dlatego też zainteresowani 
uprawnieniami do kierowania 

ruszyli szturmem na kursy i 
egzaminy, by zdążyć przez wej-
ściem dodatkowych zapisów 
ustawy o kierowaniu pojazdami 
w życie. Potwierdzeniem tej sy-
tuacji są dane, które jednoznacz-
nie wskazują na wzrost liczby 
wydawanych praw jazdy. Można 
przewidywać natomiast spadek 
tej liczby w 2016 roku – chyba 
że zaplanowane zostaną kolejne 
regulacje, które jeszcze bardziej 
ograniczą młodych kierowców. 
Stawka w grze o prawo jazdy 
wzrosłaby wtedy jeszcze bar-
dziej.

Źródło: newseria.pl
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