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NIESTANDARYZOWANA PROCEDURA 
UZYSKANIA KREDYTU BANKOWEGO 

ORAZ POŻYCZKI BEZ BIK 
I DUŻO WIĘCEJ...!
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Historia dla  
Macierewicza

Za najbardziej znaną ofia-
rę broni elektromagnetycznej 
uchodzi Amerykanka Cheryl 
Welsh. Jak twierdzi, rząd USA 
impulsami wpływał na myśli 
osób w jej otoczeniu, przez co 
doświadczała od innych szere-
gu nieprzyjemnych zachowań. 
W Polsce temat był dotąd słabo 
rozpoznany, ale dzięki dociekli-
wemu umysłowi nowego mini-
stra obrony to może się zmienić. 
Antoni Macierewicz wyznał, że 
zgłaszali się do niego mieszkań-
cy okolic Legnicy, którzy mogli 
zostać zaatakowani E bronią. 
Chyba coś wiem na ten temat. 

Na potrzeby MON stresz-
czę zdarzenie, do którego doszło 
w Legnicy pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych. Pracowałem 
już wówczas w redakcji „Robot-
niczej Gazety Wrocławskiej”, 
mieszczącej się na na drugim 
piętrze kamienicy przy pl. Kate-
dralnym. Była jakaś wiosna. 

Wchodzi kobieta pod 
czterdziestkę, elegancka, ma-
kijaż bez zarzutu, chce gadać z 
redaktorem, służę… Zdejmuje 
płaszczyk. Pod płaszczykiem 
kurteczka. Pod kurteczką druga 
kurteczka. Pod kurteczką swe-
terek. Pod sweterkiem drugi 
sweterek. Na zdjęciu jednego 
poprzestała. Siada.

- Sąsiedzi chcą mnie wy-
kończyć – mówi patrząc prosto 
w oczy.

- ???
- Gazem.
- ???
- No gaz mi wpuszczają do 

mieszkania, i czad, żebym się 
otruła… Przez kratki wentyla-
cyjne.

- A była pani na policji?
- Byłam, ale to jedna szajka. 

Bo do sąsiadki to zachodzi taki 
jeden policjant.

- No a straży miejskiej pani 
zgłaszała?

- Oni są wszyscy w zmowie.
- A straży pożarnej?
- Oni też są w zmowie.
- A skad pani wie, że pani 

ten gaz wpuszczają?
- No, czuję. I jak wychodzę, 

to mnie wyzywają od najgor-
szych. Dzieci napuszczają, żeby 
mnie wyzywały. Ja przez to ni-
gdzie pracy nie mogę znaleźć…

- ???
- Gdzie bym nie poszła, to 

oni już tam byli i nagadali na 
mnie. Na spacer z psem wyjść 
spokojnie nie mogę, bo ciągle 

jakieś wyzwiska, groźby…
- Aha…
- Kupiłam sobie dyktafon i 

jak wychodzę to nagrywam. O, 
wzięłam kilka kaset…

Z damskiej torebki wywala 
cztery kasety. Biorę swój służbo-
wy dyktafon, słuchamy. Kaseta 
szumi: szuuuuuuuuuuuu… Szu-
mi trzy minuty, cztery…

- Bo to trzeba przewinąć, 
to trochę dalej jest – instruuje 
kobieta.

Przesuwam. Szu-
uuuuuuuuuuuuu… Prze-
suwam jeszcze trochę. Szu-
uuuuuuuuuu… Trzask 
zamykanych drzwi. Szu-
uuuuuuuu… „Żabka, do nogi” 
-pani wydaje komendę piesko-
wi. Szczeknięcie. Szuuuuuuu…

- No to pewnie na drugiej 
stronie – mówi do mnie kobieta 
po piętnastu minut takiego słu-
chania.

Słuchamy szumu z drugiej 
strony.

- Pewnie jest na innej kase-
cie.

Próbujemy. Na pozostałych 
kasetach też jest wyłacznie szum 
i trzaski.

- To ten pana dyktafon. Na 
moim wszystko słychać wyraź-
nie – by potwierdzić kobieta 
ładuje kasetę po kasecie do swo-
jego dyktafonu. Szum jest na 
każdej.

- Aaaa – kobieta robi minę 
jak Pomysłowy Dobromir, gdy 
czarna kuleczka waliła mu o 
mózg – Aaaa, już wiem. Ktoś 
z sąsiadów nas obserwuje i za-
głusza. Jak tu szłam do was po 
schodach, to mijał mnie taki 
człowiek, którego widziałam 
z tym policjantem, co do do 
sąsiadki chodzi. To pewnie on 
zagłusza…

Wtedy nie rozumiałem. 
Głupi byłem. Nie przyszło 
mi do głowy, że kasety mógł 
rozładować impuls elektro-
magnetyczny z E broni, która 
– według Antoniego Maciere-
wicza – może być testowana w 
okolicach Legnicy. To nie ga-
zem dzielną panią w sfeterkach 
zaatakowano. Nie gazem. Mam 
nadzieję, Panie Ministrze, że 
moja opowieść pozwoli lepiej 
zadbać o bezpieczeństwo oby-
wateli Rzeczypospolitej. I od 
razu na wszelki wypadek dum-
nie wypinam pierś po order z 
ziemniaka. 

Piotr Kanikowski
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Rodzina 500+ po legnicku
Już od 1 kwietnia br. uprawnieni legniczanie będą mogli składać wnioski o wypłatę świadczenia wy-
chowawczego z Programu Rodzina 500 Plus. By ułatwić mieszkańcom załatwianie tych formalności, 
przyspieszyć je i uprościć, prezydent Tadeusz Krzakowski zaprosił do współpracy wiele firm i instytucji.

Wcześniej miasto przy-
gotowało już cztery podsta-
wowe punkty wydawania i 
składania wniosków. Przy-
pomnijmy, że są tosiedziba 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Legnicy, 
ul. Poselska 13 (pok. 3, 4 i 
6 w godz. od 8 do 15), biuro 
przy  ul. Rynek 3 (w godz. 
od 8 do 15),  Szkoła Podsta-
wowa nr 10 (ul. Jaworzyńska 
47, pok. 113, w godz. od 8 
do 15), Zespół Szkół Samo-
chodowych (ul. Słubicka 7, 
pok. 4 w godz. od 8 do 15).

Jeśli nastąpi taka po-
trzeba, czas trwania obsługi 
klientów zostanie wydłużo-
ny.

Od 1 kwietnia, poza 

wymienionymi miejscami, 
wnioski można składać w 
kilkudziesięciu firmach i in-
stytucjach na terenie całego 
miasta. Mogą to czynić pra-
cownicy tych konkretnych 
podmiotów. Przekazaniem 
dokumentów do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej zajmą się poszczególni 
pracodawcy. Nie będzie to 
dla nich poważne obcią-
żenie, natomiast znacznie 
ułatwi składanie wniosków 
pracownikom.

Należy pamiętać, że w 
swoim własnym miejscu 
pracy wnioski mogą złożyć 
tylko te osoby, które ubiega-
ją się o wypłatę świadczenia 
bez tzw. kryterium docho-

dowego, czyli na drugie i 
kolejne dzieci.

Do tej pory do wdra-
żania Programu Rodzina 
500 Plus przyłączyły się 
następujące jednostki:  Wo-
jewódzki Szpital Specjali-
styczny, Starostwo Powia-
towe, Komenda Miejska 
Policji, Urząd Skarbowy, 
Powiatowy Urząd Pracy, 
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej, Tauron Dystry-
bucja SA, Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa w 
Legnicy, Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, Legnicka Biblio-
teka Publiczna, Legnickie 
Centrum Kultury, Zarząd 

Gospodarki Mieszkaniowej, 
Legnickie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej, 
Legnickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne, wszystkie 
miejskie placówki oświa-
towe i opiekuńcze (szkoły, 
przedszkola, żłobki, świetli-
ce terapeutyczne, pogotowie 
opiekuńcze, domy dziecka 
itd.). Urząd miasta zachęca 
do takiego wspólnego dzia-
łania także inne, zaintereso-
wane współpracą we wdra-
żaniu Programu 500 Plus, 
firmy i instytucje.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

Radny domaga się chodnika
- Od 20 lat mieszkańcy osiedla Drzymały zabiegają o budowę chodnika wzdłuż ul. Działkowej. Nieste-
ty bezskutecznie, bo miasto z roku na rok odsuwa to zadanie. Dzisiaj żarty się skończyły, ten chodnik 
musi powstać – mówi Mirosław Jankowski, radny „Porozumienia dla Legnicy”.

Wiele wskazuje na to, że 
już niedługo ul. Działkowa 
stanie się jedną z najważ-
niejszych tras wylotowych z 
miasta. Wszystko za sprawą 
budowy drogi ekspresowej 
S3 i konieczności zamknię-
cia skrzyżowania ul. Choj-
nowskiej z obwodnicą.

- Podobno trwają roz-
mowy z wykonawcą i po-
dobno to skrzyżowanie ma 
zostać zamknięte nawet na 
rok. Podobno, ponieważ 
polityka informacyjna ra-
tusza jest w tym przypadku 
bardzo oszczędna – mówi 
Mirosław Jankowski, radny 
„Porozumienia dla Legni-
cy”.

Tymczasem mieszkańcy 
osiedla Drzymały czują co-
raz większe zaniepokojenie. 
Droga, która już niedłu-
go przejmie na siebie bar-
dzo dużą liczbę pojazdów, 
nie ma bowiem chodnika. 
Mieszkańcy chodzą klepi-
skiem, a gdy spadnie deszcz 
i zrobi się błoto muszą ko-
rzystać z ulicy, co stwarza 
zagrożenie dla ich zdrowia 
i życia.

By to zmienić Miro-
sław Jankowski złożył w 
ubiegłym roku zapytanie i 
wniosek budżetowy o za-

bezpieczenie środków na 
dokumentację i wykup te-
renu pod budowę chodni-
ka wzdłuż ul. Działkowej. 
Ostatecznie w budżecie 
tej inwestycji zabrakło, bo 
prezydent i przychylna mu 
większość radnych nie uzna-

li tego zadania za ważne.
- Dlatego dzisiaj ape-

luję do prezydenta, by jak 
najszybciej zaproponował 
nowelizację tegorocznego 
budżetu i wpisanie do niego 
środków na budowę chodni-
ka wzdłuż ul. Działkowej. 

Nie może być tak, że droga 
wylotowa z miasta będzie go 
pozbawiona. Bezpieczeń-
stwo mieszkańców powinno 
być najważniejsze – dodaje 
radny Jankowski.

MJ
FOT. MJ
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Miliony z Unii na S3
Komisja Europejska zgodziła się dofinansować budowę drogi ekspresowej 
S3 przez województwo lubuskie i Dolny Śląsk. To gwarancja, że rozpoczęta 
z impetem inwestycja nie przyhamuje przez brak środków. Odcinek z Nowej 
Soli do Legnicy powinien być gotowy w 2018 roku.

Unijne dofinansowanie 
dla odcinka S3 z Nowej Soli 
do Legnicy pokryje 53 proc. 
kosztów inwestycji. Zgodnie 
z decyzją Komisji Europej-
skiej Polska dostanie 137 
mln euro na 33-kilometrowy 
fragment z Nowej Soli do 
Kaźmierzowa oraz 239 mln 

euro na liczący 48 km frag-
ment od Kaźmierzowa do 
Nowej Soli.

Na odcinku Polkowice - 
Lubin ekspresówka będzie 
miała trzy pasy ruchu w każ-
dym kierunku. W pozostałej 
części projekt przewiduje 
przekrój dwujezdniowy z 

dwoma pasami ruchu i pasem 
dzielącym (w tym rezerwa 
pod trzeci pas ruchu) oraz 
pasem awaryjnym.

Piotr Kanikowski
FOT. ANTEK POLIW-

KA/  Foty z lotu na  
Motoparalotni Antek Poliwka
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Legnicka fundacja 
dla dzieci z Filipin
Zbigniew Hołdys - autor największych przebojów Perfectu - namawia Pola-
ków do wpłacenia chociażby 5 złotych na konto legnickiej Fundacji ESPA, 
która zakłada szkoły dla wiejskich dzieci z Filipin. ESPA potrzebuje 19,9 
tys. zł, by dokończyć film dokumentalny o swych podopiecznych. Wierzy, 
że w ten sposób poruszy więcej serc i pomoże kolejnym dzieciom.

Fundacja ESPA jest obecna 
na Filipinach od 5 lat. Wspólnie 
z filipńską Fundacją HOP-E 
założyła w górach trzy szkoły 
(Cayabu, San Andreas, Pington 
Bukawe) i wspiera ponad sto 
dzieci. Bez edukacji nie miałyby 
szansy wyrwać się z zaklętego 
kręgu biedy, dziedziczonej tu od 
pokoleń. Wcześniej, żeby mieć 
co zjeść, nawet kilkuletnie ma-
luchy pracowały w nielegalnej 
kopalni żelaza. Teraz chodzą do 
szkoły i dzięki darom z Polski 
przynajmniej raz dziennie jedzą 
pełny posiłek. Uczą się pisać, 
czytać, liczyć.

Inspiracją dla Norberta 
Palimąki - legnickiego przed-
siębiorcy, który zainicjował tę 
pomoc - była Mary Rose. To 
kilkuletnia dziewczynka, którą 
zobaczył w filmie dokumental-

nym o dzieciach z Filipin, któ-
re szukają resztek jedzenia na 
wysypisku śmieci. "Bywają dni, 
kiedy nie mamy zupełnie nic i 
nic nie możemy na to poradzić. 
Jak nie ma nic do jedzenia to 
idziemy spać" - opowiada Mary 
Rose. Strażnicy powinni prze-
ganiać ją i inne dzieciaki z wysy-
piska, ale jest im ich żal. Wiedzą, 
że nie mają co jeść. "Dlatego 
właśnie chcę skończyć szkołę" - 
mówi Mary Rose. - "Bez szkoły 
nie będę w stanie znaleźć dobrej 
pracy. Nadal nie będziemy mieli 
co jeść."

Film, który chce nakręcić 
i pokazać w Polsce ESPA bę-
dzie nosił tytuł "Gdzie jesteś, 
Mary Rose?". Zdjęcia powstały 
w ubiegłym roku, gdy Norbert 
Palimąka zabrał ze sobą na Fi-
lipiny autora filmu Zbigniewa 

Maziarza wraz z profesjonalną 
kamerą i resztą sprzętu. Za po-
średnictwem portalu  Wspie-
ram.to  trwa zbiórka pieniędzy 
na opłacenie: montażu, tłuma-
czy, lektorów, studia  nagrań. 
ESPA chce, aby film został wy-
emitowany w lokalnych stacjach 
telewizyjnych, a jeśli się uda, 
także w którejś z ogólnopolskich 
stacji. Na razie na koncie ma ok 
10 proc. potrzebnej sumy.

Do wsparcia ESPY zachęca 
nie tylko Zbigniew Hołdys, ale 
też Serafina Ogończyk-Mą-
kowska (przedsiębiorca, założy-
cielka Fundacji Miss Egzotica, 
organizatorka Miss Egzotica 
International, działaczka spo-
łeczna) i Magdalena Ho (Miss 
Egzotica International 2014, 
Miss Earth 2015).

Piotr Kanikowski

Czas na kolejową rewolucję
Rewolucyjne zmiany w dolnośląskim rozkładzie jazdy proponuje Centrum 
Zrównoważonego Transportu. Chce, aby już w przyszłym roku po linii Le-
gnica - Lubin - Rudna Gwizdanów kursowało 8 par pociągów. A dzięki 
przyspieszonym Regioekspresom, jeżdżącym w szczycie co pół godziny, 
podróż z Legnicy do Wrocławia mogła by być krótsza o 13 minut.

Dziś pociągi z Legnicy do 
Wrocławia jadą 58 minut. Re-
gioekspresy nie zatrzymywałby 
się na najmniejszych stacjach, 
dzięki czemu podróż trwałaby 
tylko trzy kwadranse. W szczy-
cie kursowałyby co pół godziny. 
Poza szczytem - co godzinę. 
Tak samo jak pociągi w kie-
runku Bolesławca i Węglińca. 
Co drugi byłby przyspieszony. 
Co dwie godziny z dworca w 
Legnicy odjeżdżałby składy w 
kierunku Żagania i Żar oraz 
(kompletna nowość) do Rud-
nej.

CZT proponuje, by kolej 
w województwie dolnośląskim, 
zaczęła wreszcie spełniać eu-
ropejskie standardy i pociągi 
jeździły w taktach np. co pół 
godziny, godzinę lub dwie – jest 
to spore ułatwienie dla pasa-
żerów, którzy zapamiętując, że 
pociąg jest zawsze 15 minut 
po pełnej godzinie – znają cały 
rozkład jazdy. Według badań to 

proste rozwiązanie prowadzi do 
zwiększenia popularności kolei.

Opracowana przez CZT 
propozycja rozkładu jazdy na 
rok 2017 przewiduje opty-
malne wykorzystanie taboru 
kolejowego, którym dysponu-
je marszałek Dolnego Śląska.  
jest w nim mowa o reaktywacji 
linii Głogów (Rudna Gwiz-
danów) – Lubin – Legnica po 
zapewnieniu na trasie skróco-
nych czasów jazdy. Powraca też 

pomysł wspólnego dla całego 
Dolnego Śląsku biletu na kolej 
i autobusy.

Komunikacyjna rewolu-
cja zależy od decyzji zarządu 
Dolnego Śląska. CZT zbiera 
podpisy pod petycją popierającą 
jego propozycję. Wraz z pod-
pisami Dolnoślązaków projekt 
trafi wkrótce na biurko mar-
szałka.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Legnica rozdaje „Pudełka Życia”
Prezydent Tadeusz Krzakowski zainaugurował  akcję pod nazwą „Pudeł-
ko Życia”. Adresowana jest do osób samotnych i seniorów. Jej symbol to 
właśnie pudełko ze specjalną zawartością. Trzy tysiące takich bezpłatnych 
pakietów trafi do legniczan.

W pudełku znajduje się 
druk informujący wezwane-
go lekarza czy ratownika o 
tym, na co chorujemy, kiedy 
i w jakich dawkach przyjmu-
jemy leki, ale też o tym, jak 
zawiadomić krewnych czy 
znajomych, komu powierzyć 
np. naszego czworonoga, na 
wypadek, gdybyśmy trafili do 
szpitala, co zrobić z kluczami.

Miasto przygotowało na 
początek trzy tysiące takich 
charakterystycznych, czer-
wonych pudełek i tyle samo 
magnesów i kart informacyj-
nych. Magnesy należy umie-
ścić w widocznym miejscu 
na lodówce po to, aby osoba 
udzielająca nam pomocy miała 
świadomość, że w środku jest 
takie pudełko z kompletem 
informacji na nasz temat. Dla-
czego lodówka? Jest w każdym 
mieszkaniu i łatwo ją odnaleźć.

Pudełko może uratować 
życie każdemu, kto w chwili 
przyjazdu karetki nie jest w 
stanie podać podstawowych 
informacji o swojej chorobie, 

uczuleniach czy zażywanych 
lekach. Dla ratowników i wzy-
wających pomocy będzie mia-
ło wprost nieocenioną wartość.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski poinformował, że le-
gnickie „Pudełka Życia” trafią 
między innymi do: MOPS-u, 
Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, Centrum Seniora przy 
LCK, do Caritasu, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, 

skąd zainteresowani mogą je 
pobierać.

Można je również otrzy-
mać w wydziale zdrowia i 
spraw społecznych Urzędu 
Miasta, który jest koordynato-
rem akcji (tel. 76 72 12  253).

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY
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Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy, która przygotowała 
akt oskarżenia w tej sprawie, 
zainteresowała się notariuszem 
po desperackim wniosku córki 
71-letniej kobiety o sądowne 
ubezwłasnowolnienie matki. 
Okazało się, że mama została 
od niej odcięta przez sąsiad-
kę, która przejęła opiekę nad 
staruszką. Działania sąsiadki 
doprowadziły do podpisania w 
obecności notariusza stosow-
nego pełnomocnictwa, jak też 
do sporządzenia testamentu 
wydziedziczającego córkę. Nie 
mając dostępu do mieszkania 
ani niezbędnych dokumentów, 
by przeciwstawić się intrygom, 
córka zdecydowała się popro-
sić o pomoc prokuratora.

Ze śledztwa wynikało, że 
2 i 17 grudnia mieszkanie sta-
ruszki odwiedził Krzysztof W. 
(54 lata), który wówczas pro-
wadził kancelarię notarialna. 
To wtedy doszło do spisania 
testamentu wydziedziczające-

go córkę na rzecz sąsiadki.
- Ustalono, że kobieta w 

tym czasie miała całkowicie 
zniesioną zdolność do roz-
poznania znaczenia swoich 
czynów i pokierowania swoim 
postępowaniem - informuje 
Liliana Łukasiewicz, rzecz-
niczka Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy. - Nie miała moż-
liwości świadomego powzięcia 
decyzji i wyrażenia swojej woli. 
Stan ten wynikał z głębokiego 
otępienia ze względu na cho-
robowe uszkodzenie mózgu. 
Stwierdzili go lekarze w opi-
nii sądowo– psychiatrycznej z 
5 kwietnia 2014 r. Późniejsze 
opinie (z lutego 2015 r.) po-
twierdziły ich ustalenia.

Biegli psychiatrzy stwier-
dzili, że z powodu globalnych 
zaburzeń procesów poznaw-
czych kobieta nie miała rze-
czowego kontaktu z otaczającą 
ją rzeczywistością a co za tym 
idzie nie miała zdolności do 
świadomego i intencjonalnego 

wyrażenia woli a także zdolno-
ści do oceny podejmowanych 
działań. Notariusz wiedział, w 
jakim stanie jest jego klientka. 
Na 10 miesięcy przed sporzą-
dzeniem aktów notarialnych 
do jego kancelarii trafiło pismo 
córki staruszki, która posta-
nowiła zawczasu zawiadomić 
wszystkich notariuszy w Le-
gnicy o stanie zdrowia matki 
i przestrzec przed przyjmowa-
niem oświadczeń jej woli.

Ale nawet gdyby nie to 
pismo, notariusz mógł łatwo 
zorientować się, że starsza 
pani nie kontaktuje z rzeczy-
wistością. Kilka prostych pytań 
na temat codziennych sytuacji 
uświadomiłoby mu, w jakiej 
znalazł się sytuacji. Dlatego 
prokurator uznał, że Krzysztof 
W. nie dopełnił ciążących na 
nim obowiązków służbowych.

- Dołożenie należytej sta-
ranności notariusza w sposób 
oczywisty wykazałoby, że ko-
bieta jest osobą pozostającą w 

głębokim otępieniu i nie jest 
w stanie zrozumieć treści aktu 
notarialnego, ani wyrazić woli 
w tym zakresie. Ww. nie była 
zatem świadoma rozporzą-
dzeń jej mieniem jakich wów-
czas dokonano - mówi Liliana 
Łukasiewicz. -   Notariusz wy-
konuje władztwo państwowe, a 
w tym zadania pomocnicze do 
wymiaru sprawiedliwości. Jako 
osoba zaufania publicznego 
jest zobowiązany, zgodnie z 
art. 49 prawa o notariacie, do 
zachowania szczególnej sta-
ranności przy dokonywaniu 
czynności. Należyta staran-
ność notariusza jako profesjo-
nalisty ma charakter staranno-
ści zawodowej, która nakłada 
na niego wyższe standardyniż 
"zwykła" należyta staranność. 
Staranność ta przejawiać się 
winna w fachowości i uza-
sadnionej dociekliwości nota-
riusza, koniecznej dla prawi-
dłowego dokonania czynności 
notarialnej.

Krzysztof W. stanął przed 
sądem jako funkcjonariusz pu-
bliczny oskarżony o dwa czy-
ny, polegające na niedopełnie-
niu obowiązków służbowych. 
Groziło mu od

1 miesiąca do 3 lat pozba-
wienia wolności. Mężczyzna 
nie przyznał się do winy, ale 
Sąd Rejonowy w Legnicy po-
dzielił ocenę prokuratora. Ex-
notariusz został skazany na 6 
tysięcy złotych grzywny. Wy-
rok nie jest prawomocny.

Co do sąsiadki, nie ma do-
statecznych dowodów, aby w 
sposób niezgodny z prawem 
dysponowała majątkiem sta-
ruszki. Postępowanie karne 
w tej sprawie zakończyło się 
umorzeniem. Nie ustalono też, 
aby sąsiadka działała w zmo-
wie z notariuszem.

- Jednocześnie z postępo-
waniem karnym Prokuratura 
Okręgowa w Legnicy podjęła 
działania cywilne zmierzające 
do unieważnienia aktu nota-

rialnego w postaci pełnomoc-
nictwa - dodaje Liliana Łu-
kasiewicz. - Także w czerwcu 
2015 r. prokurator skierował 
pozew o ustalenie nieważ-
ności czynności prawnej z 
powodu wady oświadczenia 
woli. Powództwo to zostało 
uwzględnione. 6 października 
2015 r. przed legnickim sądem 
rejonowym zapadły wyroki 
ustalający, iż czynność prawna 
udzielenia sąsiadce pełnomoc-
nictwa jest nieważna. Pozwana 
kobieta uznała powództwo. 
Prokurator nie występował o 
unieważnienie testamentu w 
zakresie, w jakim dotyczył on 
oświadczenia woli złożonego 
przez chorą kobietę (testato-
rem był wówczas także żyjący 
wtedy mąż kobiety) pozosta-
wiając to stronom, które sa-
modzielnie mogą podejmować 
czynności procesowe w tej 
sprawie.

Piotr Kanikowski

Zdaniem sądu, Krzysztof W. - były już legnicki notariusz - nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, tzn nie sprawdził, czy klientka jego kancelarii jest 
świadoma, co podpisuje. Doprowadziło to to sporządzenia testamentu, który wydziedziczył córkę starszej,mocno schorowanej pani na rzecz sąsiadki i 
uniemożliwił jej sprawowanie opieki nad mamą.

Legnicki notariusz skazany
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Kropiwnicki 
dociska ministra
Poseł Robert Kropiwnicki poważnie potraktował 
podawane przez ministra Antoniego Macierewi-
cza informacje, że w rejonie Legnicy może być 
testowana broń elektromagnetyczna. Pyta, co 
robi Ministerstwo Obrony Narodowej, aby chro-
nić mieszkańców okolic Legnicy przed nielegal-
nymi badaniami elektromagnetycznymi.

Podczas konferencji w 
Wyższej Szkole Kultury Spo-
łecznej i Medialnej w Toruniu 
jedna z uczestniczek zapytała 
Macierewicza, "czy państwo 
polskie posiada strategię wo-
bec nielegalnych badań, tzn. 
testowania broni elektroma-
gnetycznej na polskich oby-
watelach". W odpowiedzi 
minister obrony przyznał, że 
zgłaszali się do niego ludzie, 
którzy twierdzili, jakoby byli 
poddawani takim badaniom.

- Problem jest mi znany 
od co najmniej 15 lat, kiedy 
to takich osób zgłosiło się do 
mnie co najmniej dziesięć - 
mówił Macierewicz. - Z tych 
ułamkowych informacji, które 
do mnie dotarły, Dolny Śląsk, 

okolice Legnicy i ziemia za-
chodniopomorska to główne 
obszary, gdzie nasilenie takich 
skarg jest największe.

Ze względu na poruszenie, 
jakie wywołały słowa ministra, 
poseł Robert Kropiwnicki zło-
żył oficjalną interpelację w tej 
sprawie. Pyta, jakie objawy so-
matyczne lub psychiczne zgła-
szały osoby dotknięte atakiem. 
Chce wiedzieć ile osób złożyło 
w MON lub u Macierewicza 
skargi na nielegalne testy E 
broni. Prosi również o infor-
mację o już podjętych oraz 
planowanych działań MON-u, 
które pozwolą uchronią miesz-
kańców okolic Legnicy przed 
nielegalnymi eksperymentami.

Piotr Kanikowski

Odkąd KGHM prze-
kształcił się w spółkę, tylko trzy 
razy kończył rok na minusie. 
Po raz ostatni w roku 2012, 
gdy wykazał 214,7 tys. zł straty. 
jednak przy 5,1 mld zł straty za 
rok 2015, dane sprzed 14 laty 
brzmią niewinnie.

Ale gdyby nie gwałtowny 
spadek cen miedzi, srebra i in-
nych surowców, który wymusił 
na spółce przeprowadzenie te-
stów na utratę wartości jej ak-
tywów, nie byłoby źle. Spółka 
zakończyłaby rok z wynikiem 
dodatnim, na poziomie około 
1,9 miliarda złotych. W przy-
padku samej Sierra Gorda stra-
ta wyniosła 0,6 mld zł.

Po testach okazało się, że 
zagraniczne kopalnie KGHM 
są warte o ok. 6,4 mld zł mniej 
niż wcześniej wynosiła ich war-
tość bilansowa. Kluczowa dla 
KGHM International chilijska 
kopalnia Sierra Gorda, w którą 
zainwestowano 16 mld zł, stra-
ciła na wartości bilansowej po 
odpisach aż 4,4 mld zł.

Kopalnie w Polsce na te-
stach wypadły dobrze. Rów-
nież koszt wydobycia tony 
miedzi był w nich mniejszy niż 
za granicą (3240 dolarów za 
tonę, podczas gdy w kopalniach 
KGHM International 4122 
dolarów a w kopalni Sierra 
Gorda 5688 dolarów za tonę).

Na wyniku negatywnie 
odbija się też podatek od wy-
dobycia miedzi. Formuła przy-
jęta przez Sejm poprzedniej 
kadencji   nakazuje go naliczać 
także w przypadku, gdy firma 
ponosi straty. W ubiegłym roku 
KGHM wpłacił do budżetu 
państwa z tego tytułu 1.439 
mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 
Grupa Kapitałowa KGHM 
jest zadłużona na 6.554 mln 
złotych.

Nowy zarząd robi co może, 
aby nie wywołać niepokoju 
wśród inwestorów.

– Mimo ciążących na wyni-
ku finansowym odpisach, które 
mają charakter niepienięż-

ny, kondycja Grupy KGHM 
pozostaje dobra. Nasza od-
powiedź na prognozy makro-
ekonomiczne jest zbieżna z re-
akcją globalnych liderów naszej 
branży  –  zapewnia Krzysztof 
Skóra, prezes KGHM Polska 
Miedź S.A.  – Stawiamy przede 
wszystkim na konkurencyjność 
kosztową, rozwój nowocze-
snych rozwiązań technologicz-
nych oraz optymalizację zarzą-
dzania portfelem projektów. To 
właśnie te czynniki świadczą o 
potencjale generowania zysków 
operacyjnych i wartości dla ak-
cjonariuszy.  

W otoczeniu rynkowym, 
w jakim obecnie znajduje się 
spółka, zarząd zdecydował o 
rewizji założeń strategii na 
lata 2015–2020, m.in. dokona 
przeglądu i określi priorytety 
projektów inwestycyjnych w 
całej Grupie Kapitałowej. Ce-
lem tych działań jest zmniej-
szenie potrzeb kapitałowych w 
krótkim i średnim terminie. To 
pozwoli spółce nadawać wła-

ściwe tempo wydatkom inwe-
stycyjnym, a co za tym idzie – 
konsekwentnie podążać ścieżką 
wzrostu, przy zachowaniu ren-
towności operacyjnej.

–  Będziemy realizować 
kluczowe inwestycje, przy 
czym harmonogramy i budże-
ty poszczególnych projektów 
będą rzetelnie weryfikowane w 
odniesieniu do sytuacji rynko-
wej i finansowej. Przyjmujemy 
ostrożne założenia makroeko-
nomiczne, w szczególności 
dotyczące cen miedzi – dodaje 
Stefan Świątkowski, Wicepre-
zes Zarządu ds. Finansowych. 
– Jednocześnie, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom akcjo-
nariuszy, pracujemy nad dalszą 
obniżką kosztów w naszych 
aktywach. Sytuacja finansowa 
Grupy jest stabilna, a jej fun-
dament stanowią równomierna 
produkcja, dyscyplina kosztowa 
oraz racjonalizacja wydatków 
inwestycyjnych.

Piotr Kanikowski

KGHM z ogromną stratą
Zagraniczne kopalnie KGHM, które miały pomóc w utrzymaniu miejsca pracy w Polsce, w czasach kryzysu 
zadziałały jak kamień młyński. Według opublikowanego właśnie raportu finansowego, firma przyniosła w 
roku 2015 stratę netto w wysokości 5,1 mld zł. Wszystko przez odpisy na utratę wartości aktywów KGHM 
International. Tak złego wyniku nie było jeszcze nigdy w historii KGHM.
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Marcin B., Janusz O. i Ma-
riusz Ż. rządzili zakładową or-
ganizacją ZZPPM przez 3 lata. 
W tym czasie obracali kwotą 2 
milionów złotych pochodzącą 
ze składek członkowskich. Zo-
stali odwołani w lutym br., gdy 
spróbowali z szeregów związku 
usunąć za niepłacenie składek 
byłego posła SLD Ryszarda 
Zbrzyznego, przewodniczące-
go centrali ZZPPM. W biurze 
zostawili puste szafy i biurka. Na 
koncie w banku - 28 groszy.

Ze skromnej dokumentacji 
komisja, która na mocy uchwa-
ły delegatów ZZPPM przejęła 
biuro, próbuje ustalić, gdzie się 
podziały związkowe pieniądze. 
Wiadomo, że tylko w ciągu 
ostatnich 14 miesięcy na alkohol 
poszło 6532,61 złotych. Przyj-
mując, że pół litra czystej wódki 

kosztuje 20 złotych można by 
za to kupić 163 litry, po 12 na 
miesiąc. W tym samym czasie 
zużyto 28 kilogramów kawy i 
ogromne ilości herbat. Na usługi 
gastronomiczne uprzyjemnia-
jące posiedzenia zarządu zakła-
dowej organizacji szło rocznie 
ok. 7 tys. zł. 1992 zł to rachunek 
za za zakup męskich koszul i 
wizytowych szalików. Za 4.875 
zł związkowcy sprawili sobie 45 
wiaderek do lodu i 40 karawek 
do wódki. Komisja natrafiła na 
faktury za zakup drogiego sprzę-
tu elektronicznego, którego w 
biurze nie ma. 22.516 zł wydano 
na szkolenia zarządu. Według 
Mieczysława Grzybowskiego, 
który zabezpieczył dokumen-
tację, osobno były zbierane pie-
niądze na wycieczki oraz zaba-
wy integracyjne - nie ma ich w 
raportach kasowych. Do wyja-
śnienia nadaje się sprawa paczek 
dla chorych. Z pozostawionej 
dokumentacji wynika, że w la-
tach 2015 i 2016 sporządzono 

ich 160. 108 wydano członkom 
związku, 24 sprzedano kolegom 
z ZZPPM ZUW Urbex, los 28 
paczek jest nieznany.

Komisja pracuje. Po zakoń-
czeniu kontroli ZZPPM rozwa-
ży, czy powiadomić prokuraturę 
o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa.

Od tygodnia bezskutecznie 
próbujemy się skontaktować z 
Marcinem B., Januszem O. i 
Mariuszem Ż.

Były już zarząd ZZPPM 
przy ZG Lubin wywołał burzę, 
gdy w połowie loutego podjął 
próbę wyrzucenia ze związko-
wych szeregów przewodniczą-
cego centrali Ryszarda Zbrzy-
znego. Pretekst stanowił fakt, że 
Zbrzyzny przez ostatnie 23 lata 
nie płacił składek członkowskich. 
Buntownicy narzekali też na pa-
zerność Ryszarda Zbrzyznego i 
jego zachowanie po przegranych 
w 2014 roku wyborach parla-
mentarnych. Opisywali, jak po 
wygaśnięciu mandatu poselskie-

go i zakończeniu urlopu bezpłat-
nego, dyrekcja ZG Lubin zapro-
ponowała eksposłowi powrót na 
stanowisko robotnicze dołowe 
i piętnastą, najwyższą możliwą, 
grupę zaszeregowania. Potem 
Zbrzyzny miał załatwić sobie 
stanowisko umysłowe dołowe 
z 18 kategorią zaszeregowania 
oraz komfortowe jednoosobowe 
biuro. Obecnie pracuje pod zie-
mią jako starszy specjalista sekcji 
analiz, rozliczeń i przygotowania 
produkcji w lubińskiej kopalni i 
zarabia 96 tys. zł rocznie. We-
dług relacji buntowników, dla 
eksposła szykowano za 120 tys. 
zł rocznie ekstra etat związko-
wy w organizacji związkowej 
przy ZG Lubin, finansowany z 
podniesionych składek człon-
kowskich wszystkich członków 
Związku Zawodowego Pra-
cowników Przemysłu Miedzio-
wego.Zbrzyzny rzekomo miał 
go zajmować dożywotnio – bez 
konieczności startowania w wy-
borach.

Odwołani w lutym szefowie Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego przy Zakła-
dach Górniczych w Lubinie zostawili po sobie pustą kasę. Według informacji, które ujawnia "Związ-
kowiec", pieniądze ze składek członków ZZPPM zostały przepuszczone na alkohol, wiaderka do lodu, 
karafki do whisky, koszule, szaliki, drogi sprzęt elektroniczny, biesiady....

Związkowe brudy
Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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NIEMCY • HOLANDIA • BELGIA • LUKSEMBURG
tel. 48 668 358962, 48 76 745 83 33, 48 604 984 433

LICENCJONOWANE PRZEWOZY OSÓB Z ADRESU POD ADRES
WYJAZDY OKOLICZNOŚCIOWE

www.osobus.pl e-mail: osobus@o2.pl
co 7 przejazd 1 euro

WYNAJEM BUSA Z KIEROWCĄ

WYJAZDY Z POLSKI:
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, SOBOTA

POWROTY DO POLSKI:
WTOREK, CZWARTEK, NIEDZIELA

PRACA DLA OPIEKUNÓW
OSÓB STARSZYCH w Legnicy

Tel. 76 852 50 55

Obowiązki opiekuna obejmują wsparcie osoby starszej w codziennych 
czynnościach życiowych - prowadzeniu domu oraz załatwianiu spraw

Firma Gwarant – Tomczyk sp.j

ul. Libana 12

pieniądze
       od ręki! w 15 min.

   szybka         

  decyzja

*Nie stanowi oferty w rozumieniu KC
BEZ UKRYTYCH OPŁAT
od 33zł  mies.*

 

Czynne: 9 - 17, Lubin: ul. Chrobrego 1B, tel. 76 759 20 88
Legnica: ul. Pocztowa 7, lok.14, p. I,tel. 76 759 10 84
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Prezesi jak pączki w maśle
Na wynagrodzenia 6 członków zarządu KGHM spółka wydała w ubiegłym roku 
prawie 10,6 mln zł. Odwołany w lutym prezes Herbert Wirth zarobił ponad 2,4 
mln zł brutto, czyli 0 161 tys. zł więcej niż w roku 2014. Roczne wynagrodzenie 
wiceprezesa Jarosława Romanowskiego wyniosło bez mała 2,2 mln zł.

Najmniej zarobił wicepre-
zes Wojciech Kędzia, ale on 
w 2015 roku przepracował w 
zarządzie tylko jeden miesiąc. 
Zarobił 856 tys zł (w tym 99 
tys. zł to wynagrodzenie stałe, a 
757 tys. zł pozostałe składniki, 
w tym odprawa i świadczenie z 
tytułu zakazu konkurencji).

Wiceprezes Mirosław La-
skowski, który 1 lutego zastą-
pił Kędzię w zarządzie, zarobił 
1,277 mln zł.

Więcej kosztowali spółkę 
Marcin Chmielowski (1,903 
mln zł), Jacek Kardela (1,924 
mln zł), Jarosław Romanowski 
(2,198 mln zł) i Herbert Wirth 

(2,438 mln zł).
Wynagrodzenie członków 

rady nadzorczej KGHM oscy-
lowało między 100 a 125 tys. 
zł i było zależne od pełnionej 
funkcji.

Piotr Kanikowski
FOT. KGHM.COM/ RYC. 

PIOTR KANIKOWSKI
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Dla naszych Czytelników, którzy chcieliby zobaczyć najnowsze przedstawienie Przemysława Wojcieszka, Teatr Mod-
rzejewskiej ufundował po jednym dwuosobowym zaproszeniu na sobotę 9 kwietnia i na niedzielę 10 kwietnia. Zainte-
resowanych prosimy o mejle zatytułowane „Hymn narodowy 9” albo „Hymn narodowy 10” na adres konkursy@24le-
gnica.pl Mejle powinny zawierać nazwisko i numer telefonu, pod który zadzwonimy, by poinformować o wygranej. 

„Hymn narodowy” - jazda bez trzymanki

Jarosław, Antoni, Krystyna, 
Paweł. Te znane postaci świa-
ta polskiej polityki pojawią się 
wśród bohaterów spektaklu, 
który powstaje w Legnicy. Po 
12 latach od teatralnego debiutu, 
jakim było głośne „Made in Po-
land”, Przemysław Wojcieszek 
powraca na scenę z nową sztukę 
i polityką w tle. Szykuje się „ostra 
jazda bez trzymanki” – jak mówi.

Nieco dwuznaczny tytuł 
„Hymn narodowy” kieruje spra-
wę zarówno dosłownie, ale – jak 
zwykle u Wojcieszka – nawiązuje 
także do utworu muzycznego, w 
tym przypadku brytyjskiej grupy 
Radiohead. Powstaje na wskroś 
współczesna i mocno nieprawo-
myślna opowieść o pękniętej i 
skłóconej powyborczej Polsce tu 
i teraz, a jednocześnie gniewny 
artystyczny manifest niezgody 
na rzeczywistość za oknem. Bę-
dzie o społecznym zagubieniu, 
upadku ideałów, manipulacji, 
potrzebie buntu i obrony przez 
uniformizacją.

- Są takie projekty, w których 
trzeba puścić kierownicę i jechać 

bez trzymanki. Muszę to zrobić, 
bo chcę się odnaleźć wobec sytu-
acji, która dzieje się za oknem. W 
czasie, w którym słowo Polska 
powróciło z tak ogromną siłą. To 
niesamowite, że ludzie, którzy 
nigdy wcześniej nie zajmowali 
się polityką dziś mówią niemal 
wyłącznie o tym, co widzą i sły-
szą wokół – mówi Przemysław 
Wojcieszek.

W trakcie prób twórcy i ak-
torzy spotykali się, rozmawiali, 
ale i podglądali polityków róż-
nych opcji. Od partii Razem, 
przez liberałów Nowoczesnej, 
po narodowców Kukiza i PiS. 
Reżyser nie ukrywa, że na scenie 
będzie ostro i bez znieczulenia. 
Dostanie się wszystkim. Zarów-
no i przede wszystkim tym, co 
rządzą, ale i tym, co przeciw nim 
protestują. – Zależy mi jednak 
na tym, by widzowie dobrze się 
bawili, ale jednocześnie spojrzeli 
w lustro, a spektakl dawał do my-
ślenia – dodaje.

Inspiracją dla scenariusza jest 
zatem samo życie, ale także zaka-
zana w PRL „Mała Apokalipsa” 

Tadeusza Konwickiego (kończy 
się pamiętnymi słowami: “Lu-
dzie, dodajcie mi sił. Ludzie, 
dodajcie sił każdemu na świecie, 
kto o tej porze idzie ze mną na 
całopalenie. Ludzie, dodajcie sił. 
Ludzie…”) oraz groteskowo-pa-
cyfistyczne, pełne przaśnego hu-
moru „Przygody dobrego wojaka 
Szwejka” Jarosława Haszka.

„Hymn narodowy” będzie 
czwartym autorskim dramatem 
Przemysława Wojcieszka reali-
zowanym w legnickim Teatrze 
Modrzejewskiej po spektaklach: 
„Made in Poland” (2004), „Oso-
bisty Jezus” (2006) oraz „Była już 
taka miłość, ale nie ma pewności, 
że to była nasza” (2008). W spek-
taklu, ze scenografią Małgorzaty 
Bulandy, muzyką Filipa Zawady 
oraz światłami komponowany-
mi przez Zofię Goraj, wystąpią: 
Magda Drab, Ewa Galusińska, 
Anita Poddębniak, Małgorza-
ta Urbańska, Bartosz Bulanda, 
Rafał Cieluch, Bogdan Grzesz-
czak, Robert Gulaczyk, Mateusz 
Krzyk, Paweł Palcat, Albert Pyśk, 
Pawła Wolak oraz – gościnnie – 

studentka wrocławskiej PWST 
Emilia Piech (także współautor-
ka scenariusza).

Popremierowe przedsta-
wienia na legnickiej Scenie 
Gadzickiego: 9 i 10 oraz 29 i 30 
kwietnia o godz. 19.00. Bilety 

28 zł (ulgowe 17 zł). Rezerwacja 
tel. 76 72 33 505 lub bilety@te-
atr.legnica.pl
Grzegorz Żurawiński, @kt Gaze-

ta Teatralna
FOT. ARCHIWUM TEATRU 

MODRZEJEWSKIEJ W 

Zainteresowanie najnowszym legnickim spektaklem Przemysława Wojcieszka o podzielonej, skłóconej Polsce tu i teraz w 
państwie rządzonym przez PiS, w której niemal co tydzień odbywają się antyrządowe manifestacje KOD, jest tak wielkie, że 
zdecydowano o dwóch kolejnych przedstawieniach o statusie premiery. Odbędą się one w sobotę i niedzielę 2 i 3 kwietnia na 
Scenie Gadzickiego. Bilety po 50 zł.

Szukasz 
pożyczki? 

Wejdź na stronę:
POZYCZKOBIORCY.PL

STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami

L e g n i c a  -  L u b i n
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Konie i kobiety z nieralnych światów
Muzeum Miedzi zaprasza na wystawę miedziorytów i rysunków Zbi-
gniewa Czopa. 

Zbigniew Czop, artysta z 
Krakowa, jest kolejnym pol-
skim miedziorytnikiem, któ-
rego prace prezentuje Mu-
zeum Miedzi. Urodził się w 
Nowym Sączu w 1943 r. W 
latach 1966-1971 studiował 
na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie w pracowni prof. 
Hanny Rudzkiej –Cybiso-
wej i prof. Tadeusza Kantora. 
Pracę dyplomową obronił na 
wydziale grafiki w pracowni 
prof. Mieczysława Wejmana.

Aktualnie twórca zajmuje 

się wyłącznie grafiką warszta-
tową w technice miedziorytu. 
Przez kilkanaście lat parał 
się projektowaniem wnętrz, 
jak również graficznych form 
reklamowych. W swoim do-
robku ma kompozycje rysun-
kowe i malarskie.

Na wystawie prezentowa-
ne są wszystkie dostępne pra-
ce miedziorytnicze artysty, 
zarówno z jego zbiorów, jak 
i kolekcji legnickiego Mu-
zeum. W ekspozycji znalazły 
się także płyty miedziorytni-

cze, odbitki próbne i rysunki 
wykonane ołówkiem i kred-
kami.

Miłośnicy odrealnionych 
światów, precyzyjnie ryto-
wanych i rysowanych koni, 
pięknych kobiecych ciał, ale 
także zafascynowani, podob-
nie jak twórca, Japonią, znaj-
dą dla siebie wiele znakomi-
tych dzieł.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. MUZEUM MIEDZI 
W LEGNCY
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INFORMUJEMY, ŻE DNIA 27.03.2016 
(NIEDZIELA WIELKANOCNA KINO HE-
LIOS BĘDZIE NIECZYNNE)
SEANS SPECJALNY
KRÓL LEW –DUBBING
Animacja, Familijny, Czas trwania: 87 min., 
Od lat: bo, Produkcja: USA
Zapraszamy na początek historii, której 
kontynuacja będzie mieć miejsce w serialu 
„Lwia Straż”. Młody lwi król przychodzi na 
świat w afrykańskiej dżungli, a zatem jego 
wuj - Skaza - staje się dopiero drugim kan-
dydatem do objęcia tronu. Skaza z bandą 
hien knuje plany zgładzenia ojca młode-
go Simby, Króla Mufasy i samego Simby. 
Mufasa zostaje zabity, a Simba przekona-
ny, że śmierć ojca jest jego winą, ucieka 
z królestwa. Po latach wygnania wraca i 
postanawia przejąć tron.
GODZ. : 12:00*
*Seans odbędzie się 28 i 29.03
KULTURA DOSTĘPNA
Od teraz w każdy czwartek o godz. 18:00 
bilety na wybrane polskie filmy w naszych 
kinach będą kosztowały tylko 10 złotych. 
Kultura Dostępna to projekt, który pozwoli, 
aby szerokie grono odbiorców mogło za-
poznać się z polską sztuką filmową. Jed-
nocześnie zniwelowana zostanie jedna z 
głównych barier w dostępie 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 najbliż-
szej osoby. Gdy pewnego dnia terapeutka 
dziewczyny - Anna (Maja Ostaszewska) 
oznajmi im, że zmarła skontaktowała się z 
nią z zaświatów i ma dla nich wiadomość, 

będą zmuszeni 
zweryfikować swoje poglądy na życie i na 
śmierć. 
GODZ. : 18:00*
* Seans odbędzie się 30.03.2016
KINO KONESERA
Pokój - napisy
Dramat, Czas trwania: 118 min., Od lat: 15, 
Produkcja: Irlandia / Kanada [2015]
Opis filmu:
Jack ma pięć lat, gdy dowiaduje się od 
mamy, że pokój, w którym mieszka z nią 
od urodzenia nie jest całym światem. Wy-
chował się tu, myśląc, że po drugiej stronie 
ścian jest pustka. Teraz matka decyduje 
się powiedzieć mu prawdę i z jego pomocą 
podjąć walkę o wolność. Od prawie 6 lat 
są tu więzieni przez człowieka, który każe 
nazywać się Dużym Nickiem. Izoluje ich od 
świata, grożąc, że próba ucieczki zostanie 
ukarana śmiercią. Mama obmyśla nie-
zwykle ryzykowny plan, którego głównym 
bohaterem ma być właśnie Jack. Wkrótce 
okaże się, że to nie odzyskanie wolności 
jest największym wyzwaniem, ale koniecz-
ność odnalezienia się w niej i nauka życia 
na nowo. 
GODZ. : 18:30*
*Seans odbędzie się 31.03.2016
PRZEDPREMIERY: 
Pokazy przedpremierowe zagramy 28 i 
29.03.2016
Kung Fu Panda – Dubbing
Animacja, Akcja, Przygodowy, Czas trwa-
nia: 95 min., Od lat: b.o, Produkcja: USA 
[2016], Premiera: 01.04.2016 (Polska)
Po spotyka swego dawno zaginionego ojca 
i obaj wyruszają do sekretnej krainy pand, 
gdzie poznają nowych, przezabawnych bo-
haterów. Gdy nadprzyrodzony złoczyńca 
Kai zaczyna pustoszyć całe Chiny, pokonu-
jąc wszystkich mistrzów kung fu, Po musi 
dokonać niemożliwego - wytrenować całą 
wioskę swych rozbrykanych, niezdarnych 
współbraci, by utworzyli drużynę niepoko-
nanych Kung Fu Pand! 
GODZ. : 10:00, 14:00, 18:00
3D Kung Fu Panda – Dubbing
Animacja, Akcja, Przygodowy, Czas trwa-
nia: 95 min., Od lat: b.o, Produkcja: USA 
[2016], Premiera: 01.04.2016 (Polska)
GODZ. : 12:00, 16:00
Batman v Superman: Świt sprawiedliwości 
– dubbing
Akcja, Fantasy, przygodowy, Czas trwa-

nia: 151 min., Od lat: 12, Produkcja: USA 
[2016], Premiera: 01.04.2016 (Polska)
W obawie przed poczynaniami nieposkro-
mionego superbohatera o boskich rysach 
i zdolnościach, najznamienitszy obywatel 
Gotham City, a zarazem zaciekły straż-
nik porządku, staje do walki z otaczanym 
czcią współczesnym wybawcą Metropolis, 
podczas gdy świat usiłuje ustalić, jakiego 
bohatera naprawdę potrzebuje. Wobec 
konfliktu, który rozgorzał między Batma-
nem i Supermanem, na horyzoncie szybko 
pojawia się nowy wróg, stawiając ludzkość 
w obliczu śmiertelnego niebezpieczeń-
stwa, z jakim jeszcze nigdy nie musiała się 
zmierzyć.
 GODZ. : 12:30
Batman v Superman: Świt sprawiedliwości 
– napisy
Akcja, Fantasy, przygodowy, Czas trwa-
nia: 151 min., Od lat: 12, Produkcja: USA 
[2016], Premiera: 01.04.2016 (Polska)
GODZ. : 21:30
3D Batman v Superman: Świt sprawiedli-
wości – dubbing
Akcja, Fantasy, przygodowy, Czas trwa-
nia: 151 min., Od lat: 12, Produkcja: USA 
[2016], Premiera: 01.04.2016 (Polska)
GODZ. : 18:30
3D Batman v Superman: Świt sprawiedli-
wości – napisy
Akcja, Fantasy, przygodowy, Czas trwa-
nia: 151 min., Od lat: 12, Produkcja: USA 
[2016], Premiera: 01.04.2016 (Polska)
GODZ. : 15:30, 20:00
PREMIERA:
Cuda z nieba – NAPISY
Dramat, Czas trwania: 109 min., Od lat: 
15, Produkcja: USA [2016], Premiera: 
25.03.2016 (Polska)
Film oparty na prawdziwej historii Annabel 
Beam, dziewczynki, która za życia odwie-
dziła Niebo. Narratorką opowieści jest jej 
matka Christy Beam. Annabel większość 
dzieciństwa spędziła w szpitalach, przyku-
ta do łóżka przez rzadką chorobę, która nie 
dawała jej szans na normalne życie. Kiedy 
poczuła się na tyle dobrze, by móc wyjść 
na zewnątrz i pobawić się z siostrami, zda-
rzył się wypadek, który mógł kosztować ją 
życie… Annabel wpadła do środka wiel-
kiego, spróchniałego drzewa. Znaleziono 
ją nieprzytomną. I kiedy wszyscy, łącznie 
z lekarzami, byli przygotowani na śmierć 

dziewczynki, ta obudziła się i opowiedziała 
niezwykłą historię o tym, jak spotkała Je-
zusa. Niejako na potwierdzenie tych słów, 
lekarze stwierdzili, że jej dotychczasowa 
choroba cofnęła się… 
GODZ. : 10:30*, 11:15**, 14:30*, 
16:15**,19:30 
*Seans odbędzie się 28 i 29.03.2016
** Seans nie odbędzie się 28 i 29.03.2016
TYTUŁY TYGODNIA
PSY MAFII – NAPISY
Thriller, Akcja, Kryminał, Czas trwania: 115 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA [2016], 
Premiera: 18.03.2016 (Polska)
GODZ. : 12:00*, 20:00**, 20:30
* Seans nie odbędzie się 28 i 29.03.2016
** Seans odbędzie się 28 i 29.03.2016
TATA KONTRA TATA – NAPISY
Komedia, Czas trwania: 96 min., Od lat: 15, 
Produkcja: USA [2015]
Premiera: 18.03.2016 (Polska)
GODZ. : 17:30, 21:45
WSZYSTKO ZOSTANIE W RODZINIE –
NAPISY
Komedia, Czas trwania: 95 min., Od lat: 
15, Produkcja: Francja [2015], Premiera: 
11.03.2016 (Polska)
GODZ. : 15:45*, 12:45**
* Seans nie odbędzie się 28 i 29.03.2016
** Seans odbędzie się 28 i 29.03.2016
SERIA NIEZGODNA: WIERNA –NAPISY
Science-Fiction/ Akcja/ Przygodowy, Czas 
trwania: 121 min., Od lat: 12, Produkcja: 
USA [2016], Premiera: 11.03.2016 (Polska)
GODZ. : 10:00*, 14:30*, 19:00
* Seans nie odbędzie się 28 i 29.03.2016
ROBINSON CRUSOE –DUBBING
Komedia, Animacja, Przygodowy, Czas 
trwania: 93 min., Od lat: bo, Produkcja: Bel-
gia / Francja [2016], Premiera: 04.03.2016 
(Polska)
GODZ. : 10:00, 13:30*, 15:30
* Seans nie odbędzie się 28 i 29.03.2016
HISTORIA ROJA czyli w ziemi lepiej sły-
chać
DRAMAT / WOJENNY , Czas trwania: 140 
min., Od lat: 15, Produkcja: Polska [2016], 
Premiera: 04.03.2016 (Polska)
GODZ. : 11:00*, 12:45**, 15:15***, 
15:30****, 20:30***, 20:45****
 * Seans nie odbędzie się 28 i 29.03.2016
** Seans odbędzie się 28 i 29.03.2016
***Seans nie odbędzie się 28, 29 i 
31.03.2016

****Seans odbędzie się 31.03.2016
LONDYN W OGNIU - NAPISY
TRILLER / AKCJA , Czas trwania: 100 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA [2016], 
Premiera: 04.03.2016 (Polska)
GODZ. : 17:00, 21:30
ZMARTWYCHWSTAŁY -NAPISY
DRAMAT, Czas trwania: 108 min., Od lat: 
15, Produkcja: USA [2016], Premiera: 
04.03.2016 (Polska)
GODZ. : 10:30*17:45**, 
* Seans odbędzie się 28 i 29.03.2016
* * Seans nie odbędzie się 28 i 29, 30 i 
31.03.2016
7 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE                
O FACETACH
Komedia, Czas trwania: 115 min., Od lat: 
15, Produkcja: Polska [2015], Premiera: 
26.02.2016 (Polska)
GODZ. : 12:45*, 13:00**, 17:45***, 18:00*, 
18:15**, 20:45*, 21:00**
* Seans nie odbędzie się 28, 29 i 
31.03.2016
** Seans odbędzie się 31.03.2016
***Seans odbędzie się 28 i 29.03.2016
ZWIERZOGRÓD / DUBBING / 2D
Komedia, Animacja, Przygodowy, Czas 
trwania: 108 min., Od lat: 6, Produkcja: 
USA [2016], Premiera: 19.02.2016 (Polska)
GODZ. : 10:15*, 10:30**, 14:00**, 17:45***, 
18:30****
* Seans odbędzie się 28 i 29.03.2016
**  Seans nie odbędzie się 28 i 29.03.2016
***Seans odbędzie się 30.03.2016
****Seans nie odbędzie się 30.03.2016
PLANETA SINGLI
Komedia romantyczna, Czas trwania: 136 
min., Od lat: 12, Produkcja: Polska [2016]
GODZ. : 12:30*, 14:45**
* Seans nie odbędzie się 28 i 29.03.2016
** Seans odbędzie się 28 i 29.03.2016

Repertuar Kina Helios
w Legnicy
Kino Helios w Legnicy-Galeria Piastów  
ul. Najświętszej Marii Panny 9 

Rezerwacja tel. 76/ 862 02 00

Rezerwacja on-line: www.helios.pl

   od 25.03.2016 do 31.03.2016

Wejściówki dla Czytel-
ników
Mamy dla naszych czytelników dwie pojedyńcze 
wejściówki ufundowane przez Kino HELIOS na film 
pt. „Londyn w ogniu” w Legnicy – do wykorzy-
stania w PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją wygrać, wyślij 
maila na adres konkursy@24legnica.pl w treści 
podając imię i nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W 
PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

UWAGA KONKURS !!!

Burgery Clubhouse i desery o smaku 
Bounty® wracają do McDonald’s®!
2 marca do McDonald’s powracają burgery premium - Bacon Clubhouse w dwóch wersjach: Beef i Chicken. Wśród dodatków pojawią się swojskie łó-
deczki z sosem śmietanowym oraz smakowite Brie Serki. Z kolei kultowe desery wzbogacą się o smak batona Bounty®! 

W tę środę oferta kanapek Mc-
Donald’s powiększyła się o nowe 
pozycje. Bacon Clubhouse Burger 
to  idealna propozycja dla wielbi-
cieli burgerów o niepowtarzalnym 
smaku i bogatych w różnorodne 
składniki. W wersji Beef znajdzie-
my dużą porcję soczystej wołowiny 
z dodatkiem plastra pysznego to-
pionego sera typu cheddar i trzema 
porcjami smażonego bekonu. Ca-
łość jest serwowana w pysznej buł-
ce pszennej z kruchą sałatą. Smaku 
dodaje aromatyczny burgerowy sos. 
Wersja Chicken to wyśmienity ko-
tlet z piersi kurczaka w chrupiącej 
panierce z dodatkiem tych samych 
warzyw, bekonu oraz sosu. 

Wśród dodatków w menu de-

biutują wyśmienite Brie Serki. Są 
doskonałe jako samodzielna prze-
kąska na mniejszy głód lub jako 
dodatek do innych potraw. Mięk-
ki, delikatny, a jednocześnie aro-
matyczny ser w chrupiącej złocistej 
panierce oraz sos żurawinowy sta-
nowią doskonałe połączenie sma-
kowe! Nowością wśród dodatków 
są też Swojskie Łódeczki ziemnia-
czane z sosem śmietanowym. Po-
dane na ciepło, z chrupiącą skórką 
oraz dodatkiem kremowego sosu 
śmietanowego z pewnością przy-
padną do gustu gościom restaura-
cji. 

Deserowe menu McDonald’s 
wzbogaca się o nowy smak wśród 
deserów. McFlurry, Lodowe Ma-

rzenie oraz shake są dostępne 
również w wersji o smaku batona 
Bounty®. McFlurry Bounty® to 
delikatne kremowe lody z kawał-
kami batona Bounty® i polewą 
czekoladowo-kokosową. Lodowe 
Marzenie Bounty®, czyli unikal-
ne połączenie lodów z kawałkami 
batona Bounty®, polewą czeko-
ladowo-kokosową oraz delikatną 
bitą śmietaną. Shake Bounty® to z 
kolei delikatny, orzeźwiający shake 
o smaku kokosowego batona.

Zapraszamy na fanpage McDo-
nald’s Polska https://www.facebo-
ok.com/McDonaldsPolska i www.
mcdonalds.pl.

Mamy dla naszych czytelników 20 zaproszeń do restauracji McDonald’s® na przepyszne zestawy z kanapką Clubhouse, jeżeli chcesz je wygrać, wyślij majla na adres 
konkursy@24legnica.pl w treści podając imię i nazwisko oraz nr telefonu a w tytule wpisując MC
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PONIEDZIAŁEK



15WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl24 marca 2016

Mistrz Dolnego Śląska z Lubina
Paweł "Furia" Czyżyk - pięściarz Miejskiego Klubu Bok-
serskiego Energetyka Lubin - po raz trzeci z rzędu wy-
grał mistrzostwa okręgu w wadze do 81 kg. - Cieszy mnie 
mistrzowski tytuł, ale bardziej pokonanie w ringu bardzo 
doświadczonego kolegi z kadry, odwiecznego rywala, 
Kamila Bednarka - mówi lubinianin.

Bednarek swoje walki na mistrzo-
stwach Dolnego Śląska i Opolszczy-
zny w Nysie wygrywał przed czasem. 
W finałowym starciu lepszy był jednak 
Paweł Czyżyk. Ich pojedynek zakoń-
czył się wynikiem 2:1 dla lubinianina.

- Bardzo dużą rolę w tym sukce-
sie odegrał mój trener Borys Oleszko, 
który pomógł mi technicznie rozpra-
cować rywala - mówi Paweł Czyżyk. - 
Każdy ruch miałem przemyślany. Do 
końca trzymałem się swojego planu.

Według lubinianina, boks wy-
maga inteligencji, a w ringu poza 
techniką liczy się przede wszystkim 
spokój i opanowanie. W tym przy-
padku niezbędna okazała się również 
ogromna charyzma, bowiem podczas 
mistrzostw odezwała się stara kontu-
zja. Przed rokiem Paweł złamał pra-
wą rękę – teraz osłabiona kość uległa 
stłuczeniu i na część pojedynków za-
wodnik Energetyki wchodził do rin-
gu z bolącą ręką. Mimo to walczył i 
wygrywał.

Po mistrzostwach okręgu zdecy-

dowali jednak z trenerem, że nie po-
jedzie do Łucka na międzynarodowy 
mecz bokserski z Ukrainą. To byłoby 
zbyt duże ryzyko przed czekającymi 
go młodzieżowymi mistrzostwami 
Polski.

Za 5 tygodni Paweł Czyżyk za-
mierza wziąć udział w planowanym 
w Chojnowie meczu okręgu dolno-
śląskiego z zachodniopomorskim. Za 
rywali będzie miał dwóch medalistów 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski: 
złotego - Arkadiusza Szwedowicza - i 
srebrnego - Łukasza Staniocha. Zna-
jąc umiejętności, ambicję i waleczność 
Pawła Czyżyka można spodziewać się 
bardzo ciekawych pojedynków.  

Lubinianin uprawia boks ósmy 
rok. Stoczył sto walk; dwie zremi-
sował, czternaście przegrał, reszta to 
zwycięstwa. Jest nie tylko trzykrotnym 
mistrzem Dolnego Śląska i Opolsz-
czyzny, ale też aktualnym brązowym 
medalistą mistrzostw Polski. W roku 
2012 wywalczył złoto w Pucharze 
Polski. Kocha sport. I wciąż ma w 

sobie głód sukcesów. - W tym roku 
znowu chcę zawalczyć o medale mi-
strzostw Polski, zarówno młodzie-
żowców, jak i seniorów – mówi Paweł 
Czyżyk. Po cichu marzy o wejściu w 
skład drużyny Rafako Hussars Po-
land, gdzie najbardziej utalentowani 
polscy amatorzy mierzą się z zawod-
nikami z zagranicy. 

Paweł Czyżyk dziękuje za wspar-
cie swemu trenerowi, klubowi i spon-
sorowi - Energetyce Lubin. Jak mówi, 
dużo im zawdzięcza. Po zdobyciu 
brązowego medalu w mistrzostwach 
Polski, Energetyka Lubin wystąpiła 
do lubińskiego samorządu o wsparcie 
pięściarskiej kariery swojego zawod-
nika stypendium. Trwa oczekiwanie 

na decyzję. Pewne jest tylko, że Lu-
bin ma diament. Być może na miarę 
niezapomnianego Janusza Zarenkie-
wicza - lubinianina, który 28 lat temu 
podczas igrzysk olimpijskich w Seulu 
wywalczył dla Polski brązowy medal.  

FOT. ARCHIWUM  
PAWŁA CZYŻYKA

Podczas przygotowań do meczy Pawłowi przydałaby się wszelka pomoc wspierająca dobrą formę sportową jak: catering sportowy, suplementy diety, vouchery na basen, masaże, odzież 
termiczna. W zamian jest gotowy na umieszczenie posta z logo firmy na Fun Page Paweł Furia Czyżyk, na koszulce i nośnikach reklamowych podczas walk bokserskich oraz w wszystkich 
mas mediach, w których udziela wywiadu. Osoby, bądź firmy zainteresowane współpracą proszone są o bezpośredni kontakt z Pawłem: pawelczyzyk@interia.pl, telefon: 665869212. 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,38 zł 38 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

PRACUJ JAKO
OPIEKUN/KA SENIORÓW
NIEMCY   ANGLIA

506289100
509892301

promedica24.com.pl

ul. Bilsego 5
Legnicy 

Organizujemy kurs 
języka niemieckiego 
od podstaw!
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Triathlon z przeszkoda-
mi to nowy pomysł inicjatora 
i dyrektora biegu Mirosława 
Kopińskiego, który zapowiada 
odświeżenie formuły Wulka-
nów i szerszą promocję im-
prezy, by zachęcić do przyjaz-
du do Złotoryi większą liczbę 
biegaczy z Polski czy zagranicy. 
– W tej chwili w Polsce jest or-
ganizowanych ok. 100 biegów 
przeszkodowych. Powstaje ich 
coraz więcej. Nie wszystkie 
imprezy dorównują poziomem 
organizacyjnym naszym Wul-
kanom, ale konkurencja i tak 
jest ogromna, z częścią z nich 
musimy coraz mocniej rywali-

zować o zainteresowanie biega-
czy. Dlatego ruszyliśmy w tym 
roku z przygotowaniami wcze-
śniej niż zwykle i stawiamy na 
nowe atrakcje, które sprawią, że 
Wulkany będą jeszcze bardziej 
ciekawym i wyróżniającym się 
wydarzeniem sportowo-rekre-
acyjnym – podkreśla dyrektor.

Zawody triathlonowe, 
składające się z trzech kon-
kurencji, mają mieć charakter 
ekstremalny. Ci, którzy się na 
nie zapiszą, będą musieli naj-
pierw przepłynąć 700 m po 
złotoryjskim zalewie, następ-
nie przejechać rowerem cros-
sowym 17 km po trudnym, 

naszpikowanym podjazdami 
terenie, a na końcu przebiec 7 
km, pokonując przeszkody w 
postaci opon, ścianek, błota, 
ognia czy tuneli.

– W tym roku rezygnuje-
my z sobotnich eliminacji do 
niedzielnego biegu głównego. 
W zamian za to w sobotę or-
ganizujemy skróconą wersję 
Biegu Wulkanów na dystansie 
7 km. Wprowadzamy też ulep-
szenia podczas biegu główne-
go, na 13 km – zrobimy szerszą 
niż dotąd trasę i 10 zupełnie 
nowych przeszkód, przygód 
więc na dystansie nie zabraknie 
– zachęca Mirosław Kopiński.

Zapisy na wszystkie trzy 
konkurencje już trwają. Na li-
stach startowych jest już ponad 
500 nazwisk.

Przypomnijmy, że bieg or-
ganizowany jest już po raz siód-
my, dlatego hasłem tegorocznej 
imprezy będzie „Szczęśliwa 
siódemka”. Wiele elementów 
Wulkanów będzie nawiązywa-
ło właśnie do liczby 7, począw-
szy od długości dystansów, 
m.in. podczas triathlonu, a na 
ilości konkurencji w Festynie 
Podróżnika kończąc. W kam-
panii promocyjnej Wulkanów 
ma się też pojawić wiele od-
niesień do legendy o siedmiu 

złotoryjskich mieszczanach 
ocalałych z XVI-wiecznej za-
razy, która dała początek zna-
nym w całej Polsce wigilijnym 
śpiewom w Rynku.

Imprezie, która odbędzie 
się w weekend 25-26 czerw-
ca, jak zwykle towarzyszyć 
będą Bieg Małego Zdobywcy 
Wulkanów, Mistrzostwa w 
Nocnym Płukaniu Złota, Fe-
styn Podróżnika oraz zawody 
nordic walking „Na wulkan! 
Marsz!!!”. W tym roku po raz 
pierwszy powołany został ofi-
cjalnie komitet organizacyjny 
biegu, który tworzy kilkanaście 
osób. Patronuje mu burmistrz 

Złotoryi.
Bieg Szlakiem Wygasłych 

Wulkanów to cykl najpięk-
niejszych i najtrudniejszych 
biegów ekstremalnych w Pol-
sce. Jego organizatorzy czerpią 
inspiracje z naturalnych zaso-
bów, jakie natura pozostawiła 
na ziemi złotoryjskiej przez 
dziesiątki milionów lat. Co 
roku impreza ma dwie edycje: 
zimową, w grudniu, na zamku 
Grodziec, i letnią, która jest je-
dynym biegiem ekstremalnym 
w Polsce za startu wspólnego.

Źródło: Urząd Miasta  
w Złotoryi

Niecodzienna atrakcja szykuje się w tym roku podczas czerwcowego Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Organizatorzy przygotowują dla najwytrzy-
malszych triathlon ekstremalny – coś, czego jeszcze nikt nie próbował. Ma na nim oczywiście nie brakować przeszkód terenowych. Zapisy już ruszyły.

Ekstremalny triathlon z Złotoryi
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