
Polska robi filmy w Legnicy
Ruszyła 22. Legnicka Akademia Filmowa To jedne z najstarszych i najlepszych w kraju warsztatów filmu animowanego, podczas których 
uczestnicy uczą się samodzielnego robienia filmów animowanych. Warsztaty prowadzą najlepsi specjaliści od animacji.
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Debile,  
wandale,  

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

Ze zdumieniem obserwuję oblężenie, jakie od dnia 
otwarcia przeżywa plac zabaw dla dzieci przy ul. Mły-
narskiej w Legnicy. Na początku sądziłem, że tak działa 
urok nowości; że te tłumy z ciekawości tylko przychodzą. 
Myślałem: zobaczą, dotkną, pobujają maluchy, posiedzą 
dzień, dwa na ławeczce, to im przejdzie. Nie przeszło i 
chyba już nie przejdzie.  

Młynarska jest najbliżej redakcji, ale podobno to samo 
dzieje się w nowej Wiosce Słowiańskiej na Koperniku: 
gwar i radocha od rana do wieczora.  Teraz widać, jak 
genialny był pomysł z budżetem obywatelskim, bo dzięki 
niemu w optymalnych lokalizacjach powstały obiekty, 
których ludzie naprawdę potrzebują. Wcześniej władza 
mogła kojarzyć się z arogancją, bo stawiała to, co sama 
uznała za potrzebne, i czasem miała rację (fontanna pod 
Savią, kula w Rynku, skatepark), a czasem nie (winda 
przy kładce nad ul. Piłsudskiego, „rurowy” plac zabaw 
przy ul. Wrocławskiej). LBO ma sens także dlatego, że 
oducza traktowania przestrzeni publicznej jako wspólnej, 
więc niczyjej. Zagospodarowane z udziałem mieszkań-
ców placyki mają konkretnych gospodarzy i stróżów. 
W naturalny sposób stali się nimi ci sami ludzie, którzy 
napisali projekty, podpisali się pod wnioskami do LBO, 
namówili sąsiadów do głosowania, wrzucili swój głos do 
urny, a potem pilnowali, by miasto wybudowało dokład-
nie to, czego chcą. Wysiłek, który wspólnie włożyli w to 
przedsięwzięcie, zbudował wspólnotę. Na Młynarskiej 
nikt nie ładuje się z butami w piasek – zdjęte z nóg obu-
wie stoi rządkiem na trawniku. Nikt nie tratuje żywopłotu 
i nie bazgrze po deskach, choć kawałek dalej połama-
ny ligustr i zapaćkane ławki stanowią normę. Wszyscy 
pamiętają, że lepiej zamykać bramkę i nie wprowadzać 
zwierząt, by nie narazić się na burę. Za sprawą LBO oko-
liczni mieszkańcy naprawdę poczuli się właścicielami i 
gospodarzami tego kawałka Legnicy. Jeśli chcesz zoba-
czyć obywateli, przyjdź na Młynarską. 
Niestety, w Legnicy wciąż łatwiej trafić w miejsca, gdzie 
rządzą debile i wandale. Regularnie niszczona prome-
nada nad  Kaczawą. Park i cmentarz, po których jak 
huragan przetaczają się watahy barbarzyńców. Dzikie 
wysypiska śmieci, odrastające po każdym sprzątaniu jak 
Feniks z popiołów. Po maniacku dewastowane toalety. 
Przypalane zapalniczkami wiaty przystankowe. Połama-
ne ławki. Wyrywane kopniakiem kosze na śmieci. Po-
mazane po chamsku pomniki. Oblepione papierzyskami 
słupy latarń i skrzynki telekomunikacyjne. Zasypany 
petami i pestkami słonecznika deptak pod Filipem. Mur 
przy ul. Czarnieckiego, na którym jakiś psudopatrio-
ta przy pomocy puszki czarnej farby w sprayu jednym 
machnięciem złożył hołd bohaterom i świadectwo skre-
tynienia prawicowych środowisk. 
Zdaję sobie sprawę, że tego problemu LBO nie rozwiąże. 
Może powstać sto, dwieście, trzysta takich enklaw doj-
rzałego obywatelstwa jak przy Młynarskiej, ale poza ich 
granicami dalej będą panoszyć się nieupominani przez 
nikogo wandale oraz debile. Mimo wszystko warto wy-
dzierać im po kawałeczku swoje miasto.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Przekopią Arleg do dna
Nie będąc w stanie przeprowadzić rzetelnej kontroli Arlegu, nowa rada nadzorcza zdecydowała o wynajęciu 
niezależnej firmy audytorskiej, która do dna prześwietli ostatnie 4 i pół roku działalności legnickiej agencji. 
Przewodniczący Damian Stawikowski ma nadzieję, że raport będzie gotowy we wrześniu.

Damian Stawikowski nie 
potwierdza informacji Gazety 
Wrocławskiej, jakoby rada nad-
zorcza Arlegu miała problemy z 
dotarciem do części dokumen-
tów.

- Posłuchaliśmy sugestii 
urzędu marszałkowskiego i zde-
cydowaliśmy się na audyt, bo 
sami nie jesteśmy w stanie rze-
telnie zbadać tak długiego okre-
su w działalności spółki - mówi 
przewodniczący rady nadzorczej 
Arlegu.

Została wybrana firma au-
dytorska. W tym tygodniu biegli 
rewidenci wejdą do agencji.

Na wyniki kontroli czeka 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego - więk-
szościowy właściciel legnickiej 

spółki. Już wcześniej jego rzecz-
nik prasowy Jarosław Perduta 
sugerował, że władze Arlegu 
dopuściły się jeśli nie naruszenia 
prawa, to przynajmniej złamania 
standardów. Chodziło wówczas o 
opisywane przez Gazetę Wybor-
czą przypadki intratnych zleceń 
dla firm należących do osób po-
wiązanych towarzysko i zawodo-
wo z Arlegiem (m.in. partnerki 
posła Roberta Kropiwnickiego i 
etatowej pracownicy agencji). 
Radio Wrocław twierdzi ponad-
to, że pieniądze mogły płynąć do 
członków legnickiego układu w 
inny sposób. Dziennikarz dotarł 
do umowy z 2012 roku: za wy-
najem stumetrowego mieszkania 
przy ul. Kościuszki na 14-dnio-
we szkolenie kasowano 12 tys. zł. 
Mieszkanie należało do partner-
ki posła Kropiwnickiego.

Trwające drugi miesiąc za-
mieszanie wokół Arlegu gro-

zi odwołaniem ze stanowiska 
prezesa Jarosława Rabczenki 
- kandydata Porozumienia dla 
Legnicy na prezydenta miasta 
i wiceprzewodniczącego po-
wiatowych struktur Platformy 
Obywatelskiej. W kłopotliwym 
położeniu znalazł się też zatrud-
niony na stanowisku dyrektora 
zarządzającego poseł Robert 
Kropiwnicki, przewodniczący 
PO w powiecie. Obydwaj twier-
dzą, że wszystko w Agencji od-
bywało się zgodnie z prawem a 
formułowane wobec nich zarzu-
ty są bezpodstawne. Rabczenko 
zapowiada proces przeciwko 
dziennikarzowi Gazety Wybor-
czej, którego obwinia za wywo-
łanie tzw. afery z przetargami w 
Arlegu.

On i Kropiwnicki toczą woj-
nę nie tylko z dziennikarzami, 
ale też z władzami regionalnymi 
własnej partii, które po publi-

kacjach postanowiły rozwiązać 
struktury Platformy Obywa-
telskiej w powiecie legnickim. 
Wspierane przez Grzegorza 
Schetynę doły odwołały się od 
tej decyzji do władz krajowych. 
Zarząd Krajowy PO w trybie 
pilnym skierował sprawę Rab-
czenki i Kropiwnickiego do 
Krajowego Sądu Koleżeńskie-
go. Trwa oczekiwanie na wyrok. 
Śląska posłanka Halina Roz-
pondek, która przewodniczy 
sądowi, do końca tego tygodnia 
przebywa na urlopie, więc po-
siedzenie w sprawie Rabcznki i 
Kropiwnickiego będzie możliwe 
nie wcześniej niż w poniedziałek. 
Jeśli formułowane przeciwko 
obojgu zarzuty zostaną uznane 
za słuszne, partia będzie mogła 
ukarać ich upomnieniem, naga-
ną, zawieszeniem członkostwa 
lub całkowitym wykluczeniem.

W maju Jarosław Rabczenko i Robert Kropiwnicki wspierali kampanię Bogdana Zdrojewskiego do europar-
lamentu. Wówczas jeszcze nic nie wskazywało, że ich relacjom z władzami PO grozi ochłodzenie. 
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Prokurator nie drży o Kurkę
Śledztwo w sprawie gróźb karalnych, którymi spawacz z Wałbrzycha przestraszył blogera Piotra W. (Matkę Kurkę), zostało umorzone. Dariusz R. zapo-
wiadał w internecie (cyt.) "jebanym skurwysynom katolickim", że niebawem będzie ich z kolegami "przymusowo leczyć prądem". Matce Kurce przyobie-
cał zastosowanie przemocy fizycznej, jeśli się spotkają. W odróżnieniu od Piotra W. prokuratura nie uwierzyła w możliwość spełnienia tych zapowiedzi. 

Piotr W. to bloger spod 
Chojnowa, znany jako Mat-
ka Kurka; popularny wśród 
zwolenników prawicy ze 
względu na kontrowersyjne, 
pisane dosadnym językiem 
artykuły atakujące politycz-
nych wrogów Kaczyńskiego. 
Rozgłos przyniosło mu na-
zwanie prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego "ruskim 
cwelem" a Jerzego Owsiaka 
"hieną cmentarną na dorob-

ku", "romskim macho" oraz 
"królem żebraków i łgarzy". 
Z powództwa Owsiaka oraz 
Fundacji Wielkiej Orkiestry   
Świątecznej Pomocy przed 
Sądem Rejonowym w Zło-
toryi toczy się proces karny, 
w którym Matka Kurka od-
powiada za pomówienia o 
kradzież, oszustwa, finansowe 
malwersacje.

Tezy głoszone przez Pio-
tra W. spotykają się w inter-

necie z różnymi reakcjami: 
od fanatycznego uwielbienia 
po bluzgi. Najbardziej skraj-
nie zareagował Dariusz R. z 
Wałbrzycha, który na portalu 
społecznościowym Facebo-
ok napisał (cytuję): „jeba-
ne skurwysyny katolickie !!! 
Chcę wam zakomunikować, 
że niedługo będziemy was 
przymusowo leczyć prądem!!! 
Każdego pierdolniętego ka-
tolika, czeka darmowa kura-

cja!!!!!!!!!!!!!!! Matko kurko, 
czy kurwo!!! Pamiętaj, bydlaku 
tępy katolicki!! Jak się kiedyś 
dostaniesz w moje ręce, cien-
ko będziesz śpiewał!!” (koniec 
cytatu).

Piotr W. potraktował wpis 
jako dowód, że hasła "miłości 
i przyjaźni" nie są ortodoksyj-
nie przestrzegane przez fanów 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy i dla przykładu 
skierował zawiadomienie w 

sprawie gróźb karalnych do 
prokuratury.

Kilka dni temu otrzymał 
odmowę wszczęcia śledztwa. 
Zdaniem Prokuratury Rejo-
nowej w Złotoryi, brak jest 
podstaw do uznania, że słowa 
Dariusza R. są "realnie i obiek-
tywnie je oceniając, zapowie-
dzią popełnienia przestępstwa 
spowodowania uszczerbku na 
szkodę Piotra W. i po drugie, 
że wyrażone zostały na serio i 

dają podstawę do uzasadnio-
nej obawy".

Decyzję podejmowała ta 
sama prokuratura, która pół-
tora roku temu postawiła blo-
gera Piotra W. przed sądem za 
obrazę prezydenta Komorow-
skiego a niedawno odmówiła 
mu ścigania Jerzego Owsiaka 
za rzekome kłamstwa przed 
sądem.

Piotr Kanikowski

LBO 2015: Czego chcą legniczanie?
Legniczanom doskwiera głównie niedostatek parkingów, chodników i różnego 
rodzaju terenów rekreacyjnych. Taki wniosek nasuwa się po lekturze listy in-
westycji zgłoszonych do drugiej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Przy okazji poprzedniego 
LBO budowano głównie place 
zabaw. Być może Legnica już 
nasyciła się tego rodzaju obiek-
tami, bo na 73 propozycje w no-
wej edycji LBO tylko 11 dotyczy 
typowych placów zabaw. Głód 
terenów, gdzie dzieci, dorośli i... 
zwierzęta mogłyby spędzać czas 
wolny wciąż jest jednak spory. 
Stąd liczne pomysły dotyczące 
siłowni zewnętrznych, wybiegów 
dla psów, boisk sportowych, alei 
pieszo-rowerowej, parku kali-
stenicznego, plenerowej czytelni 
czy placów rekreacyjno-wypo-
czynkowych. Dużo wniosków 
dotyczy parkingów, przebudowy 
chodników i wnętrz podwór-

kowych. Powraca niezaakcep-
towany rok temu pomysł prze-
niesienia Pomnika Braterstwa z 
pl. Słowiańskiego na cmentarz 
radziecki i zastąpienia go figurą 
księcia Henryka Pobożnego na 
koniu. Mieszkańcom Piekar ma-
rzy się rozbudowa sieci darmo-
wego internetu Legman tak, by 
objęła jednostkę A, D i Piekary 
Wielkie. Stare Miasto pomyśla-
ło m.in. o brakujących stojakach 
na rowery i remoncie targowiska 
na ul. Partyzantów. Na Zaka-
czawiu ludzie chcą w ramach 
LBO odgrzybić stare kamienice, 
a na Koperniku poprowadzić 
przejście dla pieszych przez ul. 
Piłsudskiego i urządzić plac es-

tradowy do imprez plenerowych. 
Mieszkańcy Al. Rzeczypospolitej  
uważają, że przejścia dla pieszych 
byłyby bezpieczniejsze, gdyby je 
lepiej oświetlić, więc zgłosili taki 
pomysł. Tarninów skupia uwagę 
na drogach: przebudowie ulic 
Żeromskiego i Orzeszkowej oraz 
przedłużeniu ul. Poselskiej do Al. 
Zwycięstwa. Dużo projektów 
drogowych nadeszło też z dziel-
nicy Fabryczna – dotyczą m.in. 
ulic Torowej, Działkowej, Piotra 
Ściegiennego, Lwowskiej, Stani-
sławowskiej, Fredry i Batorego. 

Szczegóły: 24legnica.pl 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Poć się na Bielańskiej
W sąsiedztwie skateparku przy 
ul. Bielańskiej miasto wybudo-
wało Street Workout Park. To 
plac dla miłośników gimnastyki 
i ewolucji na przyrządach. Za-
montowano na nim całą gamę 
drążków, poręczy, drabinek, kó-
łek gimnastycznych. Nieopodal 
powstał plac zabaw dla dzieci i 
plenerowa siłownia ze steppe-
rem, wiosłami, narciarzem bie-
gowym i innymi przyrządami. 

Moniuszko dla Piekar
Na modernizacji ul. Moniuszki 
skorzystają mieszkańcy Starych 
Piekar. Zdecydowano, że sfre-
zowany przy okazji remontu 
asfalt zostanie wykorzystany do 
utwardzenia dwóch ostatnich 
dróg gruntowych na tym osie-
dlu. Wcześniej ulepszono w po-
dobny sposób ul. Pawicką i inne 
drogi na obrzeżach Legnicy
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Pierwsze koty za Bigosowe płoty!
Minęły zaledwie trzy tygo-

dnie od kiedy restauracja Bigos 
zaserwowała swoje pierwsze 
dania, a wpisów w Księdze Go-
ści nie brakuje. Zapewnienia o 
powrocie, piątki dla kucharzy 
i szczere wspomnienie mile 
spędzonego wieczoru to 
ich główne treści. Fejs-
bukowy profil pęka w 
szwach a w weekendo-
we wieczory restaura-
cyjne sale pełne są gości.

 W miniony 
weekend odbył się wieczór 
filmów krótkometrażowych, 
gdzie nie zabrakło oczywiście 
filmów produkcji polskiej. Bi-
gos był otwarty do ostatnie-
go klienta, do późnej godziny 
otwarta była również kuchnia, 
skąd wydawane były drobne 
pyszności idealnie pasujące do 
polewanego czeskiego, orygi-
nalnego piwa- jasnej złocistej 

Holby i ciemnego, karmelowe-
go Litovela. Wieczór bez na-
dęcia i wymuszonej kurtuazji. 
Takie tematyczne spotkania z 
pewnością będą się tu powta-
rzały. 

 Bigos jest również 
idealnym miejscem na kame-
ralne imprezy, czego dowodem 
jest również ostatnia sobota. 
Zapraszamy serdecznie wszyst-
kich, którzy szukają wyjątko-
wego miejsca na zorganizowa-
nie spotkań okolicznościowych, 
dla rodziny, bliskich czy współ-

pracowników. Wynajmujemy 
poszczególne sale, całą restau-
rację. Możliwa również bez-
płatna rezerwacja stolików na 
wszystkie dni i wieczory. 

 W tygodniu restau-
racja czynna jest w godzinach 
10:00- 22:00, weekendowe 

piątki i soboty startujemy 
od godziny 10:00 do ostat-
niego klienta. W niedzielę 
chwila wytchnienia 12:00-

20:00. 
Za chwilę koniec 

tygodnia, tak więc  
BIGOS ZAPRASZA!

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

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

Rezerwacje:
785 665 248
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Legniczanin mieszka w 
bloku z lat 60-tych ubiegłego 
stulecia. Blok jest opomiarowa-
ny: posiada indywidualny węzeł 
cieplny z osobnym licznikiem, 
dzięki czemu spółdzielnia wie, 
ile energii zużywa cała nieru-
chomość. Przy rozliczaniu se-
zonu te wskazania są dzielone 
pomiędzy lokatorów zgodnie 
z odczytami z podzielników 
ciepła w ich mieszkaniach. Jeśli 
ktoś oszczędzał, może się oka-
zać, że należność jest niższa niż 
suma zaliczek, które wpłacił w 
ciągu roku. W tym przypadku 
było odwrotnie: legniczanino-
wi kazano do zaliczek na sumę 
1,3 tys. zł dopłacić aż 1,7 tys. 
zł. Lokator zakwestionował to 
rozliczenie. Twierdził, że płaci 
za ciepło, w którym pławili się 
jego sąsiedzi.

Według niego, nie ma do-
wodu, że do jego mieszkania 
rzeczywiście dostarczono ciepło 

za ponad 3 tys. zł, bo podzielni-
ki nie są urządzeniami pomia-
rowymi - nie mierzą jednostek 
dostarczonej energii, a służą je-
dynie do celów rozliczeniowych. 
Sąd, przed którym legniczanin 
stawał jako pozwany przez spół-
dzielnię, nie zgodził się z takim 
rozumowaniem "gdyż pozostaje 
ono w sprzeczności z istotą ca-
łego mechanizmu rozliczania 
energii cieplnej z indywidual-
nymi odbiorcami w spornym 
budynku". Mechanizm ten, 
jak podkreślono w wyroku, jest 
zgodny ze spółdzielczym regu-
laminem i przepisami ustawy 
Prawo energetyczne.

"Kwestionowanie tego roz-
liczenia jest prawem pozwa-
nego, ale tylko w zakresie w 
jakim negowałby on techniczną 
prawidłowość tego rozliczenia, 
w szczególności przyjęte tam 
współczynniki, bądź sprawność 
urządzeń pomiarowych – po-

dzielników. " Tu taki przypadek 
nie zachodził. Pozwany spół-
dzielca nie przeczył, że od stro-
ny technicznej należność została 
wyliczona bez błędów, choć jed-
nocześnie nie zgadzał się co do 
zasady.

Sąd uznał, że w tej sytuacji 
nie wolno lokatorowi wyma-
gać od spółdzielni dowodu na 
okoliczność, jaką ilość jedno-
stek ciepła rzeczywiście zużył. 
Ustalenie, jaka część ciepła 
wyemitowanego w mieszkaniu 
pozwanego została przeznaczo-
na na potrzeby jego lokalu, jest 
niemożliwe z uwagi na mno-
gość czynników mogących mieć 
znaczenie dla zużycia energii w 
budynku. Pozwany jako członek 
spółdzielni mieszkaniowej jest 
zobowiązany do przestrzegania 
przepisów prawa i postanowień 
statutów spółdzielni oraz opar-
tych na nim regulaminów. 

Piotr Kanikowski

Sąd Rejonowy w Legnicy nie przyznał racji lokatorowi spółdzielczego blo-
ku, który kwestionował wykorzystanie podzielników ciepła do rozliczania 
kosztów ogrzewania mieszkania. Legniczanin odmawiał zapłaty ponad 1,7 
tys. zł za sezon grzewczy 2011/12, twierdząc m.in., że wskazań zamon-
towanego na kaloryferach urządzenia nie można traktować jako dowodu 
dostarczenia mu określonej ilości ciepła.

Przegrał z podzielnikami 

W Urzędzie Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
dobiega końca postępowa-
nie wyjaśniające w sprawie 
stosowania przez Legnickie 
Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej niedozwolo-
nych klauzul w umowach na 
dzierżawę kubłów na śmieci. 
Chodzi o zapis, że termin 
płatności jest liczony od daty 
wystawienia faktury a nie od 
daty dostarczenia klientowi 
prawidłowo wypisanej faktury, 
i o przerzucanie na najemcę 
wszelkiej odpowiedzialno-
ści za ewentualne wypadki 
związane z kubłem. UOKiK 
zainteresował się sprawą po 
skargach legniczan, według 
których spółka wykorzystuje 
swą monopolistyczną pozycję 

do narzucania klientom nie-
korzystnych dla nich rozwią-
zań.

- Chcąc uniknąć postę-
powania antymonopolowego, 
które wiązałoby się z karami 
finansowymi, LPGK wyraził 
wolę dobrowolnego wycofa-
nia się z pewnych zapisów w 
umowach - mówi Zygmunt 
Rajchemba z wrocławskiej 
delegatury UOKiK. - Do 18 
sierpnia mają wyznaczony 
termin na załatwienie proble-
mu. Czekamy jeszcze tylko na 
oficjalne potwierdzenie dekla-
racji spółki, aby zamknąć po-
stępowanie wyjaśniające.

Czy LPGK będzie więc 
wymieniać ludziom umowy 
na dzierżawę kubłów?

- Nie ma takiej decyzji. 

Zakończy się postępowanie 
UOKiK, to będziemy mogli 
powiedzieć więcej. Na razie 
sprawa jest w biegu, dosyłamy 
wyjaśnienia - mówi Józef Wa-
sinkiewicz, prezes Legnickie-
go Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej.

- Gdyby doszło do postę-
powania antymonopolowego 
przeciw LPGK i nakazania 
zmian w trybie administra-
cyjnym, wiązałoby się to z 
dodatkowymi kosztami dla 
spółki. Mając na uwadze fakt, 
że chodzi o podmiot należą-
cy do gminy i pieniądze po-
datników, wolelibyśmy tego 
uniknąć - zaznacza Zygmunt 
Rajchemba.

Piotr Kanikowski

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Legnickie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie ma wyjścia: albo dobrowolnie 
zmieni umowy na dzierżawę kubłów na śmieci, albo spółkę czeka postę-
powanie antymonopolowe i - być może - wysokie kary.

Kubły na nowych 
zasadach?
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Rabczenko kontra Putin (i Krzakowski)
Jarosław Rabczenko – najprawdopodobniej główny rywal Tadeusza Krzakowskiego w jesiennych wyborach prezydenckich - ruszył w Legnicę z koszem 
jabłek. Razem ze swymi przyjaciółmi rozdawał je przechodniom w Rynku i na ul. Najświętszej Marii Panny, aby zaprotestować przeciwko polityce Puti-
na, wesprzeć polskich sadowników i przy okazji promować zdrowe odżywianie. 

Jarosław Rabczenko kupił 
i rozdał sto kilogramów jabłek. 
Jak zapewnia, owoce urosły w 
polskich sadach. Dodatkowo 
polskie drukarnie wydruko-
wały ulotki z informacjami o 
kandydacie na prezydenta Le-
gnicy- i nimi również można 
się było dzisiaj częstować do 
woli.

- Kusimy jabłkiem, by 
wspierać polskich sadowni-
ków. Ale nasza akcja ma też 
walor prozdrowotny: zachę-
camy, aby w ogóle jeść więcej 
owoców i warzyw - wyjaśnia 
Jarosław Rabczenko.

Obdarowane jabłuszkiem 
dzieci wzdychały: - Żeby tak 
było zawsze.

Starszy pan wziął jabłko, 
ale dziękując wyraził opinię, że 
Krzakowskiemu w wyborach 
Rabczenko raczej nie da rady.

- Dlaczego? - zdziwił 
się kandydat na prezydenta. 
Mocno wierzy, że jego hasło 
"Zmieńmy Legnicę" i pro-
gram oparty na obywatelskiej 
strategii rozwoju miasta może 
przekonać tych, którzy uwa-
żają, że po trzech kadencjach 
w ratuszu Tadeusz Krzakow-
ski się wypalił. Na razie ma 
poparcie legnickich działaczy 
Platformy Obywatelskiej, po-
wiatowego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego i Fundacji 
Jacka Głomba Naprawiacze 

Świata.
Jarosław Rabczenko jest 

pierwszym kandydatem na 
prezydenta Legnicy, który 
ruszył z kampanią wyborczą. 
Prowadzi ją bardzo aktywnie i 
nieszablonowo. Ze swoją eki-
pą peregrynuje wieczorami po 
zaniedbanych legnickich po-
dwórkach, gdzie wciąga dzieci 
do zabawy a dorosłych do roz-
mowy. Ożywia zapomniane 
kwartały ulic. Organizuje dla 
mieszkańców projekcje filmów 
pod gołym niebem, punkty 
mierzenia poziomu cukru i 
ciśnienia krwi, gry i konkur-
sy z nagrodami. Stojąc przed 
kamerami na tzw. ryżowych 
polach - dwudziestohekta-
rowej działce przeznaczonej 
od kilku lat pod miejsca pra-
cy - pytał Tadeusza Krza-
kowskiego, dlaczego nie ma 
na niej inwestorów. Zaprosił 
dziennikarzy na ul. Radosną, 
by obiecać, że jeśli wygra wy-
bory zbuduje w tym miejscu 
aquapark. Razem ze swoją 
drużyną (Agnieszką Kłopo-
towską, Martą Chmielew-
ską, Benedyktem Ksiądzyną, 
Grzegorzem Kościelniakiem 
i Krzysztofem Chopcianem) 
promuje się na billboardach z 
hasłem "Zmieńmy Legnicę". 
Uruchomił też stronę inter-
netową Rabczenko.pl, solidnie 
zrobioną i często aktualizowa-
ną. 

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Jarosław Rabczenko uważa, że Legnicy należy się aguapark. Miasto ma odpowiednią działkę w świetnym miejscu, na ul. Radosnej. Pie-
niądze? No problem. Kandydat Porozumienia dla Legnicy nie zraża się tym, że na pomoc Unii Europejskiej przy tego rodzaju inwestycji 
nie ma najmniejszych szans - w nowej perspektywie mają być wspierane duże projekty infrastrukturalne pobudzające rozwój transportu, 
badań naukowych, przedsiębiorczości, czy cyfryzację kraju, a nie rozrywkowe fajerwerki. Miasto będzie musiało poszukać pieniędzy na 
aquapark we własnym budżecie. Zdaniem Rabczenki, to mniejszy wydatek niż ludzie myślą. 40-tysięczny Bolesławiec na swój Park Wodny 
Orka (basen sportowy, basen rekreacyjny, karuzela wodna, wodospad, armatki wodne, kaskada, sauny, gejzery, siłownia, klatka do squasha, 
itp) w 2011 roku wydał 20,3 mln. zł. Trzynastotysięczną Trzebnicę stać było na zafundowanie mieszkańcom aquaparku za 28 mln zł. Koszt 
utrzymania obiektu dla Jarosława Rabczenki też nie ma znaczenia: stutysięczna Legnica powinna stworzyć mieszkańcom możliwość za-
bawy na zjeżdżalniach i czy w rwącej rzece, bo to podnosi jakość życia w mieście.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Kandydat na prezydenta: stać nas na aquapark
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Czy zabezpieczenie komputera hasłem 
jest konieczne?
Wielu użytkowników komputera zastanawia się: po co mi hasło skoro tylko ja korzystam z kompute-
ra? Przecież mojego laptopa mam cały czas przy sobie, więc dlaczego mam sobie utrudniać życie 
blokując go hasłem? W pracy – to rozumiem, ale w domu?

Rzeczywiście – każdorazo-
we wpisywanie hasła po włą-
czeniu komputera, wybudzeniu 
go lub wyłączeniu wygaszacza 
ekranu, może początkowo wy-
dawać się kłopotliwe. Serwis
-Informatyczny.eu pyta jednak 
swoich klientów, mających takie 
wątpliwości, dlaczego nie zre-
zygnują z kodu pin do swojej 
karty kredytowej, czy telefonu 
komórkowego, skoro mają je 
cały czas przy sobie i tylko oni 
ich używają. Zdziwienie sły-
szących to ludzi – bezcenne. 
Mało osób wie, że kompu-

ter, tuż po instalacji systemu 
Windows, bez dodatkowych 
zabezpieczeń, podłączony do 
Internetu może zostać w kilka 
minut zarażony wirusem, opro-
gramowaniem szpiegującym 
lub przejmującym kontrolę. Ten 
sam komputer, zabezpieczony 
antywirusem, ale pracujący w 
dowolnej sieci (nawet bez do-
stępu do Internetu), również 
posiada zasoby, które są łatwo 
dostępne i umożliwiają atak na 
niego. Nawet bez połączenia z 
siecią, przecież używamy płyt 
CD/DVD, pendrive’ów, kart 

pamięci, itp., a każdy z tych 
nośników może być zagroże-
niem. Serwis-Informatyczny.
eu  wyjaśnia, że używanie hasła 
zabezpieczającego nasze konto 
w komputerze, bardzo utrudni 
hakerom i programom szpie-
gującym dostęp do naszych 
bezcennych danych. Podobnie 
jak w przypadku karty banko-
matowej – tylko 4 cyfrowy kod 
pin powoduje, że potencjalni 
złodzieje mają problem z przy-
właszczeniem naszych pienię-
dzy, a my czujemy się bezpiecz-
niej. Serwis-Informatyczny.eu 

radzi, abyśmy korzystali z do-
świadczeń najlepszych. Kom-
putery i systemy, które w logo 
mają nadgryzione jabłko, bar-
dzo często proszą nas o podanie 
hasła zabezpieczającego. Co to 
daje? W ich przypadku prawie 
nie istnieje problem wirusów.

Jeżeli potrzebujesz 
pomocy w odpowiednim 
ustawieniu hasła w swoim 
komputerze – zadzwoń do 
specjalistów z  Serwis-In-
formatyczny.eu 

Jarosław Rabczenko rozdał w Legnicy sto kilogramów jabłek z polskich sadów. Kreml nie zadrżał w 
posadach, ale w końcu nie on jest celem, tylko legnicki ratusz.
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Lada dzień przetargi na S3 do Bolkowa
Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamie-
rza w najbliższych dniach uruchomić dwa przetargi na budowę drogi eks-
presowej S3 na odcinku z Legnicy do Bolkowa.

Zamiast całego południowe-
go odcinka ekspresówki z Legni-
cy do polsko-czeskiej granicy w 
Lubawce, w latach 2015-2018   
powstanie tylko 36-kilometro-
wy fragment Legnica-Bolków 
wraz z obwodnicami dla Jawora 
i Bolkowa. Jego realizacja po-
chłonie nieco ponad 1,1 mld zł. 
Pieniądze będą pochodzić z Kra-
jowego Funduszu Drogowego 
oraz refundacji z budżetu Unii 
Europejskiej.

Jak informuje Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, droga 
S3 Legnica-Bolków ma zapew-
nione finansowanie. Z zapale-
niem dla GDDKiA zielonego 

światła do działań związanych 
z budową resort zwlekał długo, 
bo prawie do końca maja rząd 
negocjował kształt Umowy Part-
nerstwa,  określającą strategię in-
westowania nowej puli funduszy 
europejskich. 23 Komisja Euro-
pejska zatwierdziła dokument, w 
związku z czym zniknęły prze-
szkody do ogłoszenia przetargu 
na S3.

Na odcinku z Legnicy do 
Bolkowa S3 będzie mieć 2 
jezdnie, każda z dwoma pasa-
mi ruchu, plus dodatkowo pasy 
awaryjne i pas rozdzielający. 
Przewidziano również 5 węzłów 
drogowych (Legnica II przy po-

łączeniu z A4; Jawor I przy po-
łączeniu z drogą krajową nr 3; 
Jawor II przy połączeniu z drogą 
wojewódzką nr 374; Paszowice i 
Bolków przy połączeniu z dro-
gą krajową nr 3). Pod Jaworem 
powstaną dwa MOP-y: Miejsca 
Obsługi Podróżnych.

Od roku w GDDKiA trwa-
ją   procedury przetargowe, któ-
re mają wyłonić wykonawców 
odcinka drogi ekspresowej S3 z 
Nowego Miasteczka w Lubu-
skiem do skrzyżowania z auto-
stradą A4 w Legnicy.

Piotr Kanikowski

Mamy dla naszych czytelników trzy pojedyńcze wejściówki ufundowane przez CYRK KORONA -  jeżeli chcesz ją wygrać odpowiedz na pytanie „Jak 
nazywa się nowy spektakl w sezonie 2014 wystawiany przez Cyrk Korona?”, odpowiedzi wyślij na adres mail: konkursy@24legnica.pl w tytule wpisz 
KORONA podaj również  imię i nazwisko oraz nr telefonu – losowanie już w środę tj. 20.08.2014 r. 

CYRK KORONA w Legnicy! - nowy spektakl sezonu 2014 "Kamera - Akcja"
Po ubiegłorocznym sukcesie spektaklu "Fabryka Śmiechu", Cyrk Korona we współpracy z  najlepszymi artystami i choreografami z całego świata, przed-
stawia nowe widowisko pt. "Kamera - Akcja". W trakcie tournée największy cyrk w Polsce planuje wystawić ponad 250 spektakli w blisko 150 miastach 
na terenie całego kraju. 

Cyrk Korona odwiedzi: 21.08 – Legnica – al. Rzeczypospolitej – godz. 18 
22.08 – Jawor – ul. Korfantego obok ORLIKA – godz. 18  

Tegoroczny spektakl Cyrku 
Korona pt. „KAMERA-AK-
CJA!” to kontynuacja prezen-
towania przez największy cyrk 
w Polsce programów tematycz-
nych. Tym razem słynny polski 
komik, Mr. Chap zaprezentuje 
się widzom w roli zwariowanego 
reżysera, który scala wszystkie 
prezentowane na scenie nume-
ry! Publiczność zgromadzona 
pod namiotem cyrkowym, po-
czuje się jak na planie filmowym, 
wcieli się w statystów, biorących 
aktywny udział w przedstawie-
niu. Fantastyczna podróż clowna 
z kinowego ekranu w świat cyr-
ku, pozwoli widzom przenieść 
się do fikcyjnej krainy, w której 
Charlie Chaplin potrafi świetnie 
żonglować, a trio akrobatyczne 
rezygnuje z trapezu na rzecz ol-
brzymiego żyrandola. Powrotem 
do lat 60’tych, czyli czasów Abby 
będzie pokaz koni arabskich i 
cobów w stylistyce typowej dla 

filmu „Mamma Mia”, nie moż-
na tego przegapić! Gwiazdami 
spektaklu będą Bracia Addis 
z Etiopii, którzy zaprezentują 
mrożące krew w żyłach gry ika-
ryjskie! Młodzi i utalentowani 
artyści są laureatami Festiwa-
lu City of Latina 2012, którzy 
wielką popularność zyskali dzię-
ki występowi w show telewizyj-
nym „Le Plus Grand Cabaret 
du Monde”, prezentowanego we 
Francji. Na scenie nie zabraknie 
finalistów programu „Mam Ta-
lent”, którzy zaprezentują napo-
wietrzny balet na szarfach. Piotr 
„Ssnake” Wąsik wcieli się w rolę 
profesora, który zakłada się z 
przyjacielem, że w przeciągu 
pół roku przypadkowo poznana 
kwiaciarka nauczy się zachowy-
wać jak dama – w tej roli Inka 
Kalachevska. 

Numer został wyreżyse-
rowany specjalnie na potrzeby 
widowiska i jest nawiązaniem 

do filmu „Pigmalion”. Ulubie-
niec jurorów „Mam Talent”, 
Vladimir Omelchenko zbuduje 
napięcie balansując na pirami-
dzie ustawionej z ruchomych 
wałków. Całkiem nowe oblicze 
wielkiej iluzji z użyciem lase-
rów, oraz efektów specjalnych z 
gracją James’a Bonda, zaprezen-
tuje magik i jego dwie urocze 
asystentki, które otworzą drzwi 
do świata Matrixa! Atmosferę 
kultowego hitu „Grease”, w ty-
powych dla niego pastelowych 
barwach przypomni pokaz 
zwierząt z cyrkowej farmy, za-
prezentowane zostaną gęsi, kozy, 
kuce oraz dostojny, szkocki byk. 
Akcja spektaklu dotrze także do 
wnętrza słynnej arki, na której 
pokładzie znajdą się zebry afry-
kańskie, dromadery, wielbłądy, 
małpy i lamy. Największy cyrk w 
Polsce przygotował również po-
kaz z udziałem koni i kucy.

Spektakl pt. „KAMERA

-AKCJA!” to światowej klasy 
widowisko łączące w sobie ele-
menty sztuki cyrkowej i teatru, 
wzbogacone o rewię zwierząt 
egzotycznych i domowych. 
Nowa produkcja Cyrku Korona 
skierowana jest do wszystkich 
widzów, którzy lubią świetną 
zabawę!

Warto wiedzieć:
Cyrk Korona powstał w 1993 

roku, dziś jest największym cyr-
kiem działającym w Polsce. Na 
swojej scenie od lat prezentuje róż-
norodne, międzynarodowe wido-
wiska z udziałem najlepszych ak-
torów cyrkowych. Na arenie Cyrku 
Korona gościło także wiele gwiazd 
estrady, sportu i kina, m.in.: Do-
rota „Doda” Rabczewska, Anna 
Przybylska, Andrzej Piaseczny, 
Dariusz Michalczewski, Piotr 
Adamczyk, oraz Maryla Rodo-
wicz. Od 2009 roku Cyrk Korona 
jest członkiem zarządu Europej-

skiego Stowarzyszenia Cyrków 
- „ECA”, którego honorowym pre-
zydentem jest Księżna Monako,  
Stefania Grimaldi. Cyrk Korona 
jest organizatorem Festiwalu Ta-
lentów, największej imprezy cyr-
kowej w Polsce, która od 2010 roku 
cyklicznie na przełomie września i 

października odbywa się w War-
szawie i przyciąga pod namioty 
tłumy widzów i dziennikarzy.

Polub profil Cyrk Korona na 
Facebooku pod adresem http://fa-
cebook.com/cyrkkorona
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STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,55 zł 50 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI WYMIANA 
BUTLI

TURYSTYCZNYCH
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Wiesław Sagan ma szereg 
zastrzeżeń do sposobu, w jaki 
władze Legnicy zorganizowa-
ły Strefy Płatnego Parkowania. 
Mówi bez ogródek, że miasto 
pozwoliło prywatnej spółce 
City Parking Group, która za-
rządza parkingami, bezpraw-
nie łupić mieszkańców.

Problematyczna wydaje 
mu się między innymi kwestia 
odwołania od mandatów nało-
żonych przez firmę zarządcą 
parkingów.

- Czy policjant jako urzęd-
nik państwowy ma prawo 
przyjąć gotówkę za mandat? 
Nie, bo kierowcy przysługuje 
odwołanie do dwóch instancji 
sądu. Natomiast w przypadku 
parkingów w Legnicy przed-
stawiciel prywatnej spółki, do 
której człowiek niekoniecznie 
musi mieć zaufanie, wypisuje 
mandat i nie ma się gdzie od 
takiej decyzji odwołać - opisu-
je legnicką rzeczywistość Wie-
sław Sagan.

Ukarani za parkowa-
nie bez opłat kierowcy mogą 

ewentualnie skorzystać ze 
zwykłej procedury reklamacji 
handlowej,tak jak w przypad-
ku rozwalającego się buta czy 
zepsutej konserwy. Ich sprawę 
rozpatrzy wówczas Zarząd 
Dróg Miejskich w Legnicy. 
Ostatecznie i nieodwołalnie.

Drugi problem: dla ZDM, 
rozstrzygający jest fakt rzeko-
mego włożenia "wezwania" za 
wycieraczkę samochodu i nie 
ma znaczenia, czy informacja 
dotarła do klienta. Wiesław 
Sagan pyta zatem, czy wystar-
czy porzucić pismo na scho-
dach ratusza, by uważać, że 
doręczyło się je prezydentowi 
Krzakowskiemu.

Zdaniem Sagana, takich 
prawnych nieporozumień jest 
więcej. Dlatego w sprawie 
parkingów legniczanin złożył 
kilka miesięcy temu oficjalną 
skargę na prezydenta Legnicy 
do Rady Miejskiej.   Skarga 
została skierowana na posie-
dzenie komisji rewizyjnej rady 
miejskiej i przyblokowana: 
uznano, że... to nie jest skarga. 

A skoro tak, przewodniczący 
Rady Miejskiej Jan Szynalski 
nie skierował jej na sesję. W 
taki sposób sprawa legalności 
kar za parkowanie bez biletu 
została zamieciona pod dywan.

A właściwie zostałaby za-
mieciona pod dywan, gdyby 
Wiesław Sagan dał sobie spo-
kój.

Tak pewnie postąpiło by 
wielu mieszkańców, ale nie 
Sagan, który był legnickim 
radnym w I oraz II kadencji i 
zdążył dobrze poznać przepi-
sy. Zwraca uwagę, że samorząd 
nie zachował się tak, jak naka-
zuje prawo. Zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym, jedy-
nym organem upoważnionym 
do rozpatrywania skarg miesz-
kańców na prezydenta jest rada 
miejska. Komisja rewizyjna 
mogła co najwyżej zaopinio-
wać skargę legniczanina, ale 
nie wolno jej było podejmować 
ostatecznych rozstrzygnięć czy 
wstrzymać biegu rozpatrywa-
nia sprawy. Takich uprawnień 
ustawodawca nie dał również 

przewodniczącemu rady miej-
skiej, który jest odpowiedzial-
ny wyłącznie za organizowanie 
pracy. Wiesław Sagan twierdzi, 
że aby nie naruszyć prawa Jan 
Szynalski powinien w stosow-
nym terminie przedłożyć jego 

skargę na prezydenta Legnicy 
pod głosowanie na sesji. Ale 
nie wdrożył właściwego trybu 
załatwiania sprawy. Stąd skie-
rowane do sądu zawiadomie-
nie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez komisję 

rewizyjną i przewodniczącego 
Rady Miejskiej.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Wiesław Sagan skierował doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Legnicy Jana Szynalskiego i 
komisję rewizyjną. Zarzuca im przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przy rozpatrywaniu skargi na funkcjonowanie płatnych parkin-
gów. Prokuratura wszczęła postępowanie. 

Wojna ze Strefą Płatnego Parkowania
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Jaka płaca, taka praca? 

76. Paszowice, dochód na 
mieszkańca: 2.674 zł; wójt: 
Sebastian Oszczęda zarabia 
102,274,73 zł

81. Legnickie Pole, do-
chód na mieszkańca: 3.692 zł; 
wójt: Aleksander Kostuń zara-
bia 158.831,60 zł (o ok. 56 tys. 
zł więcej od wójta Paszowic)

229. Wojcieszów, dochód 
na mieszkańca: 3.571 zł; bur-
mistrz Sławomir Maciejczyk 
zarabia 106.110,95 zł

246. Zagrodno, dochód 
na mieszkańca: 3.299 zł; wójt 
Mieczysław Słonina zarabia 
139.623,88 zł (dochód z roku 
2011, brak świeższych danych 
w BIP)

283. Krotoszyce, dochód 
na mieszkańca: 3.269 zł; wójt 
Beata Castaneda – Trujillo za-

rabia119.019,47 zł (o ok. 17 
tys. zł więcej niż wójt Paszo-
wic)

288. Męcinka ( dochód 
na mieszkańca: 3.644 zł; wójt 
Zbigniew Przychodzeń zara-
bia 91.272,73 zł (o ok. 11 tys. 
zł mniej niż wójt Paszowic)

306. Legnica, dochód na 
mieszkańca: 3.931 zł; prezy-
dent Tadeusz Krzakowski za-
rabia 158.422,66 zł

618. Kunice, dochód 
na mieszkańca: 3.201 zł; 
wójt Zdzisław Tersa zarabia 
186.072,35 zł (o ok. 84 tys. zł 
więcej od wójta Paszowic)

1181. Lubin – wiejska, do-
chód na mieszkańca: 3.423 zł, 
wójt Irena Rogowska zarabia 
179 031,41 zł (ok. 77 tys. zł 
więcej niż wójt Paszowic)

1316. Wądroże Wielkie, 
dochód na mieszkańca: 3.175; 
wójt Seweryn Sterc zarobił 
107.611,17 zł ( ok. 5 tys. zł 
więcej niż wójt Paszowic)

1333. Chojnów – miejska, 
dochód na mieszkańca: 1.329 
zł; burmistrz Jan Serkies zara-
bia 158 965,13 zł (o ok. 53 tys. 
zł więcej biz burmistrz Woj-
cieszowa)

1360. Prochowice, dochód 
na mieszkańca: 3.160 zł; bur-
mistrz Alicja Sielicka zarabia 
155.007,60 zł (ok. 49 tys. zł 
więcej od burmistrza Wojcie-
szowa)

1386. Złotoryja - wiejska 
dochód na mieszkańca: 3.188 
zł; wójt Maria Leśna zarabia 
148.384,66 zł (o 42 tys. zł wię-
cej niż wójt Paszowic)

1413. Bolków, dochód na 
mieszkańca: 2.531 zł; bur-
mistrz Jarosław Wroński zara-
bia 128.638, 16 zł (o 22 tys. zł 
więcej niż burmistrz Wojcie-
szowa) 

1473. Lubin – miejska, do-
chód na mieszkańca: 3.889 zł; 
prezydent Robert Raczyński 
zarabia 159.541,43 zł, o ok. 
1 tys. zł więcej od prezydenta 
Legnicy)

1593. Miłkowice, dochód 
na mieszkańca: 2.571 zł; wójt 
Waldemar Kwaśny zarabia 
132.482,30 zł

1601. Przemków, dochód 
na mieszkańca: 4.395 zł; bur-
mistrz Stanisław Pępkowski 
zarabia 82.243.40 zł (o ok. 
16 tys. zł mniej niż burmistrz 
Wojcieszowa)

Miejsca gmin w rankingu Curulis za lata 2010-2013  oraz zamożność 
gminy a wynagrodzenia roczne brutto ich gospodarzy w roku 2013

Ranking firmy Curulis opublikowany przez Pismo Samorządowe Wspólnota wskazał gminy, której 
najszybciej rozwijały się podczas kadencji 2010-2013 i - pośrednio - najlepszych gospodarzy. Ba-
zując na tym zestawieniu oraz danych z biuletynów informacji publicznej, sprawdziliśmy, czy dobra 
praca idzie w parze z dobrą płacą. Wnioski są zaskakujące.

Gmina Paszowice, sklasy-
fikowana na 76. miejscu pod 
względem tempa zmian (na 
2479 gmin), płaci swemu mło-
demu, rzutkiemu wójtowi pra-
wie o połowę mniej niż zarabia 
stary wyga rządzący w Rudnej, 
która wlecze się w ogonie ran-

kingu.
Dobrze zarabia zarówno 

wójt wysoko ocenionej gminy 
Legnickie Pole, jak i wójt plasu-
jącej się wśród średniaków gmi-
ny Złotoryja.

Autorzy rankingu za wzór 
zarządzania stawiają raczej 
burmistrza Wojcieszowa niż 
burmistrza Chocianowa, czy 
Polkowic, choć zarabia o kilka-
dziesiąt tysięcy złotych mniej.

Powiedzenie "Jak płaca, taka 
praca" przewrotnie sprawdza się 
w przypadku burmistrza Ścina-
wy, sklasyfikowanej w rankingu 
Wspólnoty dopiero na odle-
głym 2.181 miejscu - Andrzej 
Holdenmajer jest najgorzej wy-
nagradzanym burmistrzem w 
regionie.

Efekty dobrego zarządzania 
najbardziej widać w gminach, w 
których nie szasta się pieniędz-

mi na pensje dla kierownictwa.
Poniżej publikujemy nasze 

zestawienie. Porównujemy za-
robki wójtów gmin wiejskich 
do zarobków wójta wzorcowej 
wiejskiej gminy Paszowice, za-
robki burmistrzów do zarobków 
burmistrza wzorcowej gminy 
Wojcieszów i zarobki prezyden-
tów do zarobków prezydenta 
stawianej za wzór Legnicy.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Nadleśnictwo Legnica liczy 
straty.

- Na pewno są dotkliwe - 
mówi Hubert Kawalec, zastęp-
ca legnickiego nadleśniczego. 
- Spłonęło około 50 hektarów 
upraw leśnych. To był młody, 
cztero- i pięcioletni las założony 
w miejscu zniszczeń po huraga-
nie z 2009 roku.

W gaszeniu ognia uczest-
niczyło około 160 strażaków z 
40 zastępów Państwowej Straży 
Pożarnej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Ponadto nad lasem 
latały trzy dromadery i dwa sa-
moloty nadleśnictwa.

Warunki atmosferyczne - 
ciepłe upalne, suche powietrze 
smagane podmuchami porywi-
stego wiatru o zmiennym kie-
runku, od północno-zachodnie-
go do północno-wschodniego 
- nie ułatwiały zadania straża-

kom. Nie dało się przewidzieć, 
w którą stronę wiatr popchnie 
płomienie. Wysokie na 1,40-
1,60 m. trawy błyskawicznie 
przenosiły ogień.

- Cztery razy coś wybuchło, 
bo w tamtejszym lesie pod zie-
mią wciąż tkwią pociski z dru-
giej wojny światowej - mówi mł. 
kapitan Dominik Bochenek z 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Legnicy. - Na szczęście, nikt nie 
ucierpiał.

Pożar, choć rozległy, od po-
czątku nie stwarzał zagrożenia 
dla domostw. W pobliżu nie 
było budynków mieszkalnych 
ani gospodarczych. Z lasem są-
siadowały jednak pola uprawne. 
W pewnym momencie po-
dmuch wiatru przerzucił ogień 
na nieskoszony łan zboża. Po-
żar zboża na pniu potrafi być 
szalenie groźny, ale strażakom 

udało się bardzo szybko zdusić 
płomienie i zapobiec takiemu 
niebezpieczeństwu.

Pogorzelisko pod Lisowica-
mi do środy było patrolowane i 
dogaszane przez strażaków z 
terenu powiatu legnickiego. W 
lesie wciąż tliły się suche gałąz-
ki, trawy i igliwie, które pozosta-
wione bez kontroli mogłyby stać 

się zarzewiem kolejnego pożaru. 
Sprawcy pożaru szuka Straż 

Leśna. Na razie wiadomo tyl-
ko, że ogień musiał skrzesać 
człowiek. Albo było to celowe 
podpalenie, albo skutek braku 
ostrożności w obchodzeniu się 
z ogniem.

Piotr Kanikowski

Strażacy wciąż dogaszają gigantyczne pogorzelisko pod Lisowicami, gdzie w wyniku działalności 
podpalacza lub przez czyjąś nieostrożność spłonęło 50-hektarów młodego lasu. Akcja gaśnicza była 
trudna i niebezpieczna, m.in. ze względu na tkwiące pod ziemią niewybuchy z czasów wojny. 

Las poszedł z dymem
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Trochę stolicy będzie w Legnicy
Choć Unia Europejska przyznała tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Wrocławiowi, w cykl wydarzeń zostanie wprzęgnięty cały Dolny Śląsk, również 
Legnica. W Akademii Rycerskiej obradowała Otwarta Grupa Robocza ESK. Animatorzy kultury poszukiwali najlepszych sposobów współpracy Wrocławia 
z Dolnym Śląskiem.

Rok 2016 będzie niezwy-
kły. Pod hasłem Europejska 
Stolica Kultury we Wrocławiu 
i na Dolnym Śląsku nastąpi 
nasilenie wydarzeń kultural-
nych, festiwali, koncertów 
światowych gwiazd, wystaw, 
happeningów. W całym re-
gionie realizowane będą pro-
jekty mające m.in. zachęcić 
wszystkich mieszkańców do 
realizacji artystycznych pasji, 
przyciągnąć turystów oraz wy-
promować dolnośląską kulturę 
w kraju i za granicą.

W ramach przygotowań 
do roku 2016 zaplanowano 
cztery spotkania Otwartej 
Grupy Roboczej ESK, do któ-
rej akces zgłosiło 36 przedsta-
wicieli instytucji i podmiotów 
kultury z Dolnego Śląska: w 
Legnicy, Głogowie, Kłodzku 
i Wałbrzychu. Efektem tych 
spotkań ma być koncepcja, 
która będzie podstawą plano-
wania obchodów ESK. Rolę 
koordynatora współpracy 

Wrocławia z resztą Dolnego 
Śląska powierzono Markowi 
Sztarkowi z wrocławskiego 
Impartu. Jego zdaniem, istnie-
je niebezpieczeństwo, że Wro-
cław potraktuje region w spo-
sób patriarchalny i zadecyduje, 
co się będzie działo w regionie. 
Otwarta Grupa Robocza ma 
zapobiec takiej sytuacji: zgło-
sić własne propozycje i pomy-
sły na ESK w regionie.

- Na pewno w programie 
głównym Europejskiej Sto-
licy Kultury znajdą się takie 
wydarzenia jak chociażby Fe-
stiwal Bachowski w Świdnicy, 
Dni Ceramiki w Bolesławcu 
czy legnickie Srebro - mówi 
Marek Sztark. Jednym z jego 
pomysłów jest zorganizowanie 
przed rokiem 2016 Dolnoślą-
skiego Kongresu Kultury.

W ramach przygotowań 
do roku 2016 legnicki Te-
atr Modrzejewskiej próbuje 
ożywić Ośrodek Nowy Świat 
i realizuje projekt "Teatr w 

Podwórkach", mający zakty-
wizować mieszkańców wro-
cławskiego osiedla Karłowice, 
Legnicy i Bystrzycy Kłodzkiej. 
Mieszkańcy zbierają lokalne 
opowieści, z których powsta-
nie wspólny spektakl teatralny 
promujący ESK.

Jacek Głomb niepokoi się, 
czy realizowana w ten spo-
sób idea pracy u podstaw, nie 
przegra z koncepcją ESK jako 
igrzysk dla mas. Wolałby, aby 
nie skończyło się na fajerwer-
kach; żeby po ESK pozostało 
coś trwałego - coś na czym 
można by budować politykę 
kulturalną regionu w przyszło-
ści.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Marek Sztark koordy-
nuje współpracę Wro-
cławia zresztą Dolne-
go Śląska. 
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Polscy górnicy nie chcą do Chile
Dentysta z Antafogasty, który w obawie przed zapyleniem swego podwórka blokował transport koncentratu miedzi z nowej kopalni KGHM w Sierra Gorda 
do portu, ostatecznie przegrał w sądzie. Sąd Najwyższy uznał, że polski inwestor dopełnił wszelkich procedur dotyczących ochrony środowiska, uzyskane 
zezwolenia są zgodne z chilijskim prawem i ważne.

Antafogasta to portowe 
miasto nad Oceanem Spokoj-
nym, gdzie urobek z kopalni 
w Sierra Gorda ma być prze-
ładowywany na statki. Denty-
sta, którego posesja sąsiaduje 
z magazynem KGHM, po-
skarżył się w sądzie, że może 
przy tym dojść do zapylenia 
jego podwórka i w lutym do-
prowadził do cofnięcia Pola-
kom pozwolenia na transport 
oraz przeładunek koncentratu 
ze względu na zagrożenie dla 
środowiska.

KGHM i jego partnerzy 
odwołali się od tej decyzji do 
Sądu Najwyższego w Santia-
go. 4 sierpnia wydany został 
ostateczny i prawomocny wy-
rok w sprawie pozwoleń na 
transport koncentratu.

- Cierpliwość popłaca - 
mówi Herbert Wirth, prezes 
KGHM Polska Miedź. Spółka 
od lutego czekała na rozstrzy-

gnięcie sporu. Gdyby wyrok 
Sądu Najwyższego w Santiago 
był dla niej niekorzystny, mu-
siałaby poszukać alternatyw-
nego dostępu do oceanu.

- Od początku wierzyli-
śmy w to, że robimy wszystko 
dobrze, nie łamiemy przepi-
sów. Mamy potwierdzenie z 
sądu, że tak było - mówi Her-
bert Wirth.

Obecnie spółka Sierra 
Gorda SCM w ścisłej współ-
pracy z partnerami logistycz-
nymi ATI oraz FCAB fina-
lizuje budowę nowoczesnego 
magazynu oraz infrastruktury 
załadunkowej do transportu 
koncentratu miedzi przez port 
Antafogasta. Spółka opraco-
wała także tymczasowy, al-
ternatywny plan transportu 
zapewniający ciągłość dostaw 
koncentratu do odbiorców.

Zarząd KGHM Polska 
Miedź S.A. potwierdza wolę 
długoterminowego zaangażo-
wania Spółki na rzecz inwe-
stycji w Chile oraz w Region 
Antafogasta. Zapewnia, że 

działalność Sierra Gorda bę-
dzie istotnym filarem rozwo-
ju społecznego regionu oraz 
całego kraju. Od początku 
istnienia projektu Sierra Gor-
da, spółka dokłada wszelkich 
starań aby projekt był realizo-
wany zgodnie z najlepszymi 
chilijskimi oraz międzynaro-
dowymi standardami.

Z końcem lipca KGHM 
uruchomił produkcję miedzi 
w kopalni Sierra Gorda, a na 
przełom września i paździer-
nika planuje oficjalne otwarcie. 
To obecnie największy projekt 
górniczy na świecie. Zainwe-
stowano w niego ok. 4 miliar-
dy dolarów. W szczytowym 
okresie przy budowie kopalni 
pracowało 10 tys. ludzi.

Na środku chilijskiej pu-
styni powstała odkrywka, w 
której docelowo mają być pro-
dukowane 64 uncje złota, 220 
tys. ton miedzi i 25 mln fun-
tów molibdenu rocznie. Ży-
wotność kopalni zaplanowano 
na 23 lata, ale w sąsiedztwie 
znajdują się złoża umożliwia-

jące przedłużenie tych planów.
Przedsięwzięcie jest gi-

gantyczne. Dla potrzeb ko-
palni zbudowano trzy stacje 
pomp i 143-kilometrowy 
rurociąg, którym tłoczona jest 
woda morska. W sąsiedztwie 
odkrywki powstał zbiornik na 
190 tys. ton wody morskiej, 
potrzebnej m.in. do flotacji. 
Inny zbiornik, na odpady po-
flotacyjne, ma 4 km szerokości 
i 6 km długości.

Sama odkrywka będzie 
mieć docelowo średnicę 2,5 
kilometra. Obecnie eksplo-
atacja odbywa się na poziomie 
180 metrów pod powierzch-
nią. Docelowa głębokość ko-
palni to 900 metrów.

Do transportu urobku 
używa się w Sierra Gorda cię-
żarówek-gigantów, zabierają-
cych jednorazowo po 303 tony 
ładunku. Każda ma prawie 16 
metrów długości, ponad 7 me-
trów wysokości i ok. 9 metrów 
szerokości. w odkrywce pracu-
je 38 takich aut.

Obecnie w Sierra Gorda 

jest zatrudnionych 4 tys. osób. 
Docelowe zatrudnienie, to 1,9 
tys. ludzi.

- Połowa to będą nasi pra-
cownicy, reszta będzie pocho-
dzić ze spółek subkontrakto-
wych - mówi Herbert Wirth.

Ze względu na uciążliwość 
pracy w Sierra Gorda (pusty-
nia, daleko od wszystkiego), 
górnicy z Zagłębia Miedzio-
wego nie palą się do wyjazdu 

do Chile. Euforii nie widać, 
bo to ekstremalne wyzwanie, 
praca dla ludzi lubiących przy-
gody, pasjonatów. Takich jak 
młodzi inżynierowie z kon-
kursu "Kopalnia talentów", 
którzy wygrali staż, wyjechali 
do Chile i podobno świetnie 
się tam sprawdzają.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Według prezesa Herberta Wirtha, wśród Polaków 
nie ma dużego zainteresowania pracą na pustyni 
w Chile. 
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Polska robi filmy w Legnicy
Ruszyła 22. Legnicka Akademia Filmowa To jedne z najstarszych i najlepszych w kraju warsztatów filmu animowanego, podczas których uczestnicy uczą 
się samodzielnego robienia filmów animowanych. Warsztaty prowadzą najlepsi specjaliści od animacji.

Wszystkie miejsca na te-
goroczne warsztaty rozeszły 
się jak ciepłe bułeczki, grubo 
przed terminem!

- Co roku było wielu chęt-
nych, ale zawsze zostawiali-
śmy kilka rezerwowych miejsc 
dla spóźnialskich. Tymczasem 
w tym roku chętnych zgłosiło 
się tylu, że nawet miejsca z li-
sty rezerwowej dawno zostały 
pozajmowane - mówi Pauli-
na Wrzeszcz z Legnickiego 
Centrum Kultury.

W warsztatach weźmie 
udział 45 osób, głównie dzie-
ci i młodzieży, z całego kraju: 
Warszawy, Krakowa, Wrocła-
wia, Poznania, Opola, Piotr-
kowa Trybunalskiego i innych 
miejsc.

Uczestnicy warsztatów 
będą poznawać sztukę samo-
dzielnego tworzenia filmów 
animowanych pod okiem 
świetnych wykładowców. 
Zajęcia poprowadzą m.in.: 
Stanisław Lenartowicz, autor 
m.in. polskiej wersji "Ulicy 
Sezamkowej" i znakomity 
spec od filmowych efektów 
specjalnych, Piotr Nawrocki, 
animator z łódzkiego stu-
dia SE-MA-FOR, zajmują-
cy się m.in. animacjami do 
"Zajączka Parauszka", Mar-
cin Giżycki, reżyser i znany 
krytyk zajmujący się filmem 
animowanym, wykładowca 
Rhode Island School of De-
sign w Providence i dyrektor 
artystyczny Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmów Ani-
mowanych "Animator" oraz 
Anita Dąbrowska - laureatka 
Grand Prix Festiwalu Ani-
mator 2014. Na jeden dzień 
- w czwartek 14 sierpnia - 
do uczestników warsztatów 
przyjedzie także znany reży-
ser i scenarzysta Sylwester 
Chęciński, twórca m.in. kul-
towego tryptyku o Kargulu i 
Pawlaku: "Sami swoi", "Nie 
ma mocnych", "Kochaj albo 
rzuć".

Natomiast udźwięko-
wieniem filmów zajmie się 
ZGAS - czołowy polski be-
atboxer.

LAF potrwa 10 dni - 
od13 do 23 sierpnia – i w tym 
czasie na legniczan czekają 

atrakcje towarzyszące warsz-
tatom. Wstęp na nie jest bez-
płatny! 

Szykuje się m.in. arcy-
ciekawy dzień dla wielbicieli 
komiksów. 14.08. w Galerii 
Satyrykon odbędą się m.in. 
warsztaty tworzenia komik-
sów, które poprowadzi Roman 
Maciejewski - grafik i klasyk 
polskiego komiksu.Tego dnia 
będzie także ciekawa prelek-
cja o komiksach, dyskusja czy 
konkurs, a wszystkie „komik-
sowe” wydarzenia zwieńczy 
otwarcie wystawy "Kajko i 
Kokosz - najdzielniejsi woje 
Mirmiła". Zobaczymy ory-
ginalne tablice wykonane 
przez twórcę Kajka i Koko-
sza - Janusza Christę - które 
udostępniła jego wnuczka, 
Paulina Christa. Pani Pau-
lina przyjedzie do Legnicy i 
będzie uczestniczyła w „ko-
miksowych” wydarzeniach w 
Galerii Satyrykon.

Będą też projekcje filmów 
animowanych w Rynku oraz 
w Skateparku – pod gołym 
niebem, na tradycyjnych już 
leżaczkach. W tym roku obej-
rzymy filmy z najlepszych, 
polskich festiwali animacji. 
Będą także "Poranki" z kul-
towymi bajkami dla najmłod-
szych w kinie Piast.

Ciekawą imprezą towa-
rzyszącą - jedyną odpłatną - 
będą warsztaty aktorsko - du-

bbingowe, prowadzone m.in. 
przez Piotra Grabowskiego i 
Beatę Kawkę. Odbędą się one 
17 i 18 sierpnia, ale wszystkie 
miejsca zostały już wykupio-
ne.

Dodajmy, że autorką pla-
katu tegorocznej edycji LAF 
jest Agata Dudek, świetna 
artystka młodego pokolenia, 
lauretka Grand Prix Satyry-
konu.

Legnickie Centrum Kul-
tury serdecznie zaprasza na 
LAF!

Źródło: EGO/ Legnickie 
Centrum Kultury

FOT. LCK

Festiwalowi towarzyszą projekcje filmów animowanych po gołym nie-
bem.

Joanna Antoniewicz przyjechała na LAF po raz 
drugi. 

Tatiana Volkova z Wrocławia i Waleria Philipp z Opola myślą nad histo-
rią, którą chcą opowiedzieć w swoim filmie.
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Repertuar Kina Helios
w Legnicy
Kino Helios w Legnicy-Galeria Piastów  
ul. Najświętszej Marii Panny 9 
Rezerwacja tel. 76/ 862 02 00
Rezerwacja on-line: www.helios.pl

od 15.08.2014
do 21.08.2014

Cennik biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 21 
zł, (pt. – nd., święta ) 23 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 18 zł, 
(pt. – nd., święta) 20 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 18 
zł, (pt – nd., święta) 20 zł
Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny – 18 zł
Tani wtorek Ulgowy – 15 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 15 zł
Seanse do godziny 13.30 – (pon. 
- pt.) – 15 zł (nie obowiązuje na 
seanse 3D oraz w Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 18 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 18 zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 24 
zł, (pt. – nd., święta) 26 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 21 zł, 
(pt. – nd., święta) 23 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 21 
zł, (pt – nd., święta) 23 z
Do wszystkich biletów na filmy 3D 
doliczana jest dopłata w wyso-
kości 3 zł. Jest to dopłata zwią-
zana z użytkowaniem okularów 
3D, niezbędnych do właściwego 
odbioru projekcji trójwymiaro-
wych. Okulary zostaną Państwu 
udostępnione do jednorazowego 
użytku. Prosimy o ich zwrot ob-
słudze kina po seansie.
Znajdź nas także na Facebo-
ok`u:  www.facebook.com/

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie poje-
dyńcze wejściówki ufundowane przez Kino 
HELIOS na film pt. „Niezniszczalni 3” w Le-
gnicy – do wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli 
chcesz ją wygrać, wyślij maila na adres kon-
kursy@24legnica.pl w treści podając imię i 
nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ 
W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

MARATON FILMOWY:
MARATON NIEZNISZCZALNI
15 sierpnia, w ciągu jednej nocy, 
w 34 kinach sieci Helios w całej 
Polsce, zagramy trzy części Nie-
zniszczalnych w tym premierowo 
Niezniszczalni 3! Męskie kino 
pełne akcji z plejadą gwiazd.
W serii wystąpili już prawdopo-
dobnie wszyscy twardziele kina, 
od Stallone, Gibsona, Schwarze-
neggera i Willisa przez Mickey’a 
Rourke i Antonio Banderasa, aż 
po Van Damme i Chucka Norri-
sa.
Taka ekipa gwarantuje emocje 
na najwyższym poziomie!
START MARATONU: 15 SIERP-
NIA 2014, GODZ.: 23:00
MARATON KOMEDII Z 
CARMERON DIAZ
15 sierpnia, w ciągu jednej nocy, 
w 34 kinach sieci Helios w całej 
Polsce, zagramy trzy przezabaw-
ne i pełne świetnego humoru 
komedie, w których główne role 
gra jedna z największych gwiazd 
tego gatunku - Cameron Diaz.
Pierwsza propozycja to „Seksta-
śma” z poszukującymi dawnej 
namiętności, dość nieprzezorny-
mi małżonkami. 
Następnie „Zła kobieta” i niezno-
sząca swojej pracy nauczycielka, 
pilnie poszukująca koniecznie 
bogatego męża. 
A na koniec dwie nieznające się 
kobiety, które dla oderwania się 
od problemów zamieniają się 
mieszkaniami w filmie „Holiday”.
Cała noc dobrej zabawy gwaran-
towana.

START MARATONU: 15 SIERP-
NIA 2014, GODZ.: 23:00
POKAZY SPECJALNE:
FILMOWE PORANKI ZE SCO-
OBY-DOO  DUBBING
Animacja / Familijny, Czas trwa-
nia: 70 min., Od lat: 4, 
Produkcja: USA
Filmowe Poranki ze Scooby-Doo 
to  projekt kin Helios poświęcony 
najmłodszym Widzom.
Cykl Filmowych Poranków ze 
Scooby-Doo odbywa się w co 
drugą niedzielę miesiąca we 
wszystkich kinach ogólnopolskiej 
sieci kin Helios, zawsze o godzi-
nie 10,30. Przeznaczony jest dla 
dzieci w wieku od 4 lat w towa-
rzystwie opiekunów. W ramach 
projektu będziemy wyświetlać 
zarówno filmy długo - jak i krót-
kometrażowe. Filmowe Poranki 
gwarantują Państwu oraz Pań-
stwa Dzieciom moc konkursów, 
nagród oraz wspólną zabawę po-
łączoną z … prawdziwym dresz-
czykiem emocji!
GODZ. – 10:30*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
17.08.2014
WAKACYJNE ORZEŹWIENIE
RYSIEK LWIE SERSCE/dubbing 
– bilety po 14 zł
ANIMACJA, DZIECIĘCY;  CZAS 
TRWANIA: 90 MIN., OD LAT: 
B.O., 
PRODUKCJA: HISZPANIA
GODZ. – 12:15
TYTUŁY TYGODNIA:
LUCY / NAPISY 
Akcja, Od lat: 15, Produkcja: 
Francja

Lucy (Scarlett Johansson) - mło-
da studentka mieszkająca na 
Tajwanie, zostaje namówiona 
przez swojego chłopaka do do-
starczenia ważnej teczki pew-
nemu biznesmenowi. Zanim 
dziewczyna zorientuje się, w co 
została wplątana, stanie się za-
kładniczką bezwzględnego Pana 
Janga (Choi Min Sik), na którego 
rozkaz do jej organizmu zosta-
nie wszyta paczka z substan-
cją, przypominającą narkotyk. 
Przypadkowo substancja prze-
nika do organizmu Lucy. Pod 
jej wpływem ciało dziewczyny 
zaczyna ulegać transformacjom. 
Największe zmiany zachodzą w 
mózgu, którego potencjał zostaje 
uwolniony i osiąga zdumiewają-
ce możliwości.
GODZ. –13:45,  17:45,  20:30, 
22:30
NIEZNISZCZALNI 3 / NAPISY 
Thriller/Akcja, Od lat: 15, Produk-
cja: USA
Conrad Stonebanks (Mel Gib-
son) to jeden z największych na 
świecie handlarzy bronią. Zanim 
przeszedł na ciemną stronę 
mocy, był jednym z tych, którzy 
powołali do życia Niezniszczal-
nych - kierującą się własnym 
kodeksem honorowym grupę 
najlepszych na świecie żołnie-
rzy do wynajęcia. Czy drużynie 
Rossa uda się przechytrzyć daw-
nego kompana znającego ich na 
wylot? W realizacji misji wesprze 
ich kolejna generacja najemni-
ków. Nikt nie jest przecież wiecz-
nie młody.
GODZ. –14:15, 19:00,  22:15
WAKACJE MIKOŁAJKA / DUB-
BING 
Komedia/Familijny, Od lat: b.o., 
Produkcja: Francja
Koniec szkoły to najszczęśliw-
szy dzień w roku dla Mikołajka i 
paczki jego oddanych przyjaciół. 
Wystarczy spakować walizki i 
można ruszać w wymarzoną 

wakacyjną podróż. A ta zapro-
wadzi bohatera w sam środek 
malowniczej Bretanii. Od partyjki 
golfa w urokliwym pensjonacie, 
przez rejs do Wyspy Mgieł, na 
harcerskim obozie skończywszy 
– wszędzie, gdzie pojawi się Mi-
kołajek, czeka go moc niezapo-
mnianych przygód.
GODZ. –10:00*, 10:30**, 11:45, 
14:00, 16:15, 18:30
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 17 
SIERPNIA 2014
** SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
17 SIERPNIA 2014
DZWONECZEK I TAJEMNICA 
PIRATÓW / DUBBING 
Animacja/Fantasy/Przygoda, Od 
lat: b.o., Produkcja: USA
„Dzwoneczek i tajemnica pira-
tów” to opowieść spod znaku 
płaszcza i szpady osadzona 
w świecie Piotrusia Pana. Jej 
główną bohaterką jest Zarina, 
inteligentna i ambitna wróżka z 
zastępu strażniczek magicznego 
błękitnego pyłku, którego wła-
ściwości zawracają jej nieco w 
głowie.
Jak mówi reżyserka Peggy Hol-
mes („Dzwoneczek i sekret ma-
gicznych skrzydeł”): „Zarina jest 
bardzo ciekawska, wszędzie jej 
pełno i wręcz rozsadza ją am-
bicja. Swoim niestandardowym 
sposobem myślenia bardzo przy-
pomina Dzwoneczka”.
GODZ. –10:00, 14:30, 18:00
3D DZWONECZEK I TAJEMNI-
CA PIRATÓW / DUBBING 
Animacja/Fantasy/Przygoda, Od 
lat: b.o., Produkcja: USA
GODZ. –12:45, 16:15
3D WOJOWNICZE ŻÓŁWIE 
NINJA / DUBBING
Komedia/Akcja/Fantasy, Od lat: 
12, Produkcja: USA
GODZ. – 10:00
3D WOJOWNICZE ŻÓŁWIE 

NINJA / NAPISY
Komedia/Akcja/Fantasy, Od lat: 
12, Produkcja: USA
GODZ. – 20:00
WOJOWNICZE ŻÓŁWIE NINJA 
/ DUBBING
Komedia/Akcja/Fantasy, Od lat: 
12, Produkcja: USA
GODZ. – 17:15
WOJOWNICZE ŻÓŁWIE NINJA 
/ NAPISY
Komedia/Akcja/Fantasy, Od lat: 
12, Produkcja: USA
GODZ. – 11:30
EPICENTRUM / NAPISY
Thriller, Od lat: 15, Produkcja: 
USA
GODZ. – 15:45, 19:45, 22:00*
* SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 15 
SIERPNIA 2014
BARDZO POSZUKIWANY 
CZŁOWIEK / NAPISY
Thriller, Od lat: 15, Produkcja: 
Wlk. Brytania/USA/Niemcy
GODZ. –21:45
3D STRAŻNICY GALAKTYKI  
dubbing
Science-Fiction, od lat: 12, Pro-
dukcja: USA
GODZ. – 14:45
STRAŻNICY GALAKTYKI dub-
bing
GODZ. – 12:15
3D STRAŻNICY GALAKTYKI  
napisy
GODZ. – 19:30
SEKSTAŚMA  napisy
Komedia, od lat: 15, Produkcja: 
USA
GODZ. – 17:00, 21:30*
* SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 15 
SIERPNIA 2014
SAMOLOTY 2 / DUBBING
KOMEDIA/ AKCJA / PRZYGO-
DOWY, Od lat: B.O, Produkcja: 
USA
GODZ. – 10:15*
* SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 17 
SIERPNIA 2014

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

14WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl 14 sierpnia 2014



KGHM zmęczyło się zawodowym 
sportem
Prezes Herbert Wirth potwierdził, że KGHM prowadzi poszukiwania partnera do spółki Zagłębie Lu-
bin. - Toczą się rozmowy, ale ze względu na tajemnicę handlową nic więcej nie mogę powiedzieć 
- zaznaczył. Z jego słów wynika, że czas zweryfikował poglądy właściciela na to, jakiego klubu po-
trzebuje Zagłębie Miedziowe. Już nie brylowanie w ekstraklasie jest priorytetem.

Zakup zagranicznych za-
wodników nie uchronił Zagłę-
bia Lubin przed spadkiem z 
ekstraklasy. Występy piłkarzy 
w ubiegłym sezonie raczej nie 
budowały marki KGHM Pol-
ska Miedź SA - częściej było 
odwrotnie: to logo właścicie-
la dodawało prestiżu grającej 
kiepsko drużynie. Także finan-
sowo KGHM nigdy na piłce 
nie zarabiał.

Jakie są zatem nowe ocze-

kiwania prezesa Herberta 
Wirtha wobec Zagłębia Lu-
bin? - Moim marzeniem jest, 
by w Zagłębiu grali ludzie 
stąd, a nie kupowani. Zagłę-
bie powinno mieć ofertę dla 
młodych ludzi z tego regionu 
- mówi prezes KGHM.

Czy to zapowiedź woli in-
westowania w sport amatorski 
zamiast w zawodzących na bo-
isku zawodowców?

- Ja jestem od łupania 

miedzi, srebra, złota i paru 
innych metali, słowem od 
zarabiania pieniędzy. Moje 
prywatne zdanie jest takie, że 
KGHM niekoniecznie powi-
nien zajmować się sportem 
zawodowym - przyznaje Her-
bert Wirth. - Wolę wrócić do 
korzeni, to znaczy do pytania, 
czym dla takiej dużej firmy 
powinien być sport. On jest 
potrzebny, ale czy zawodowy? 
Tego nie wiem.

Prezesowi KGHM marzy 
się zakopanie toporów wojen-
nych i współpraca pomiędzy 
zwaśnionymi klubami piłkar-
skimi z Legnicy, Lubina, Gło-
gowa.

- Chciałbym doczekać ta-
kiego momentu, że usiądziemy 
i uzgodnimy wspólnie, jak w 
Legnicy, Lubinie, Głogowie 
ten sport ma się rozwijać.

Piotr Kanikowski

Wypadek olimpijki
Stan 26-letniej panczenistki Natalii Czerwonki z Lubina - wicemistrzyni olimpijskiej z Soczi, która w 
poniedziałek przeżyła poważny wypadek i ze złamanym kręgosłupem leży w łódzkim szpitalu - lekarze 
określają jako stabilny. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, choć powrót do sportowej kariery 
może się okazać problematyczny.

Natalia przebywała na 
zgrupowaniu w Spale. W 
oczekiwaniu na sezon dla 
panczenistów, 
p r z y g o t o -
wywała się 
do startów 
w wyścigach 
k o l a r s k i c h , 
m.in. w Gór-
skim Wyścigu 
Wałbrzyskim, 
w obozie z 
k o l a r k a m i 
torowymi, w 
mistrzostwach 
Polski na torze 
w Pruszkowie.

W po-
n i e d z i a ł e k 
w s z y s t k i e 
plany wzięły 
w łeb. Na ro-
werowym tre-
ningu, podczas którego ćwi-
czono tempo, nie dostrzegła 
w porę ciągnika stojącego na 
poboczu . W ostatniej chwili 
próbowała go wyminąć, ale 
zahaczyła kierownicą o koło. 
Uderzyła głową w traktor i 
na krótko straciła przytom-
ność. Z szeregu urazów, jakie 
doznała, najgroźniejszy jest 
ten na pograniczu czaszkowo
-kręgosłupowym, w miejscu, 
gdzie zlokalizowane są waż-
ne dla życia ośrodki układów 
oddechowego i krążeniowe-
go. Panczenistka ma również 
uszkodzone dwa kręgi w pier-
siowym odcinku kręgosłupa. 
Jest przytomna, kontaktowa, 
nie wykazuje żadnych obja-

wów neurochirurgicznych. 
Lekarze uznali, że jej stan 
nie wymaga zabiegu chirur-

gicznego. Mają nadzieję, że 
leczenie zachowawcze - za-
bezpieczenie uszkodzonych 
fragmentów ciała - i rehabi-
litacja wystarczą, by olimpijka 
wróciła do zdrowia.

Według wstępnych usta-
leń policji z Tomaszowa Ma-
zowieckiego, winę za wypa-
dek ponosi lubinianka, bo nie 
zachowała należytej ostroż-
ności. Rodzina panczenistki 
kwestionuje te ustalenia. Wy-
najęła prawnika, by wyjaśnić 
okoliczności zdarzenia.

Natalia w poniedziałek 
wieczorem wrzuciła na swój 
profil na Facebooku swoje 
zdjęcie ze szpitala. "Człowiek 
planuje pół roku do przodu..

cały sezon, poszczególne dni i 
treningi." - pisze. " Tyle mia-
łam w planie: Górski Wyścig 
Wałbrzyski, obóz z kolarka-
mi torowymi, MP na torze 
w Pruszkowie i wiele innych 
planów oraz sukcesów na ten 
sezon; Proponuję żyć z dnia 
na dzień, nie planując za dużo 
w życiu..." W ciągu 19 go-
dzin pod wpisem trzysta osób 
życzyło olimpijce szybkiego 
powrotu do zdrowia i sportu. 
Mocno trzymamy za to kciu-

ki.
Natalia Czerwonka, za-

wodniczka MKS Cuprum 
Lubin, jest dwukrotną olim-
pijką, srebrną medalistką 
Igrzysk olimpijskich w Soczi. 
W 2012  w Heerenveen zdo-
była z drużyną brązowy medal 
mistrzostw świata. Rok póź-
niej Polki z jej udziałem wy-
walczyły srebro na mistrzo-
stwach świata w Soczi. 

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK

Chcesz nadać ogłoszenie? Przyjdź, dzwoń lub napisz:
Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, tel. 

76
 
850 79 21, reklama@24legnica.pl, reklama@24lubin.pl

USŁUGI:
KOLPORTAŻ ulotek, materiałów 

Usługi kurierskie, transport  towarów, przewóz osób, tel. 606 715 214

reklamowych – SOLIDNIE 

BIZNES Coaching, LIVE Coaching, Coaching dla Par, 606 263 002

OGŁOSZENIA
DROBNE

RÓŻNE:
Kocięta do adopcji, ul. Wrocławska 7, 
tel. 664-859-463
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Zdjęcie, które Natalia Czerwonka 
wrzuciła na swój profil na Face-
booku razem z krótką refleksją na 
temat planowania.

15WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl14 sierpnia 2014
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