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Legnicka szopka 
wyborcza

Licząc, że zarówno Czytelnicy, jak i kandydaci na prezydenta po-
traktują autora z wyrozumiałością i okażą tak rzadko występujące 
ostatnio w Legnicy poczucie humoru, na końcówkę kampanii 
wyborczej powołaliśmy do życia nasz mały redakcyjny teatr wy-
obraźni. Nie zamierzamy robić konkurencji Jackowi Głombowi, 
ale  na wszelki wypadek prosimy sąd o łagodny wymiar kary.

KONFERANSJER: 
Zbliżcie się obywatele, cudów zobaczycie wiele.
Politycy, gdy poproszę, zaczną gadać ludzkim głosem,
snuć marzenia, zgłaszać plany, na swą cześć mówić peany
i obietnic składać mrowie. Oto są bohaterowie.

Zza kurtyny wychodzą kolejno kandydaci na prezydenta Legnicy. 

KONFERANSJER:
Krok dostojny, mina sroga. Niech was nie zdejmuje trwoga, 
choć zaśpiewa raczej cienko kto go nazwie Łukaszenką. 

KANDYDAT 1
Najważniejszy jestem w mieście,  więc raz jeszcze mnie wybierz-
cie.
Chętnie wszystkim łapkę podam. Nie ma chętnych? A to szkoda.

KONFERANSJER:
Jeśli ktoś na kasę łasy, oto wchodzi spec od kasy.
Z przyjaciółmi. Tylko wiecie, do zabrania są w pakiecie.

KANDYDAT 2
Chętnie w Legnicy porządzę, skoro unia da pieniądze, 
bo już zmienić miasto pora: wytnę krzaki i zaoram. 

KONFERANSJER:
Teraz kandydat z rezerwy. Pierwszemu puściły nerwy
i zmieniły się chłopaki: miał być Idczak, wyszedł taki.

KANDYDAT 3
PiSzę już wypowiedzenia, bo aż rwę się do rządzenia
i z nadzorczych rad wyrzucę wszystko co ma z lewej duszę.

KONFERANSJER:
Do oklasków wznieśmy dłonie: wzlatuje na spadochronie
jak esencja demokracji człowiek bez legitymacji.

KANDYDAT 4
Jeśli instynkt mnie nie zgubi przemienię Legnicę w Lubin
i na pomnik wzniosę ego prezydenta Raczyńskiego.

KON FERANSJER
Piąty to dziecko Korwina więc innych nie przypomina
i mówią, że jest kosmita. Przyszła pora go powitać.

KANDYDAT 5
Jest nas legion. I już wiemy co trzeba na świecie zmienić. 
Obrócimy wszystko sami do góry fundamentami.

KONFERANSJER
Tych tu pięciu jegomości wyczerpało możliwości
miasta tego społeczności. 
Niech wyborca wstawi krzyżyk kto mu się najbardziej widzi.
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Pokój w regionie, wojna w Legnicy
Wyborcza gorączka, która opanowała Legnicę, nie ma odzwierciedlenia w regionie. Z doświadczeń 
radnego wojewódzkiego Michała Huzarskiego – kandydata SLD do sejmiku - wynika, że kampania 
w okolicznych gminach jest daleka od brutalności, jaką od kilku tygodni obserwujemy w mieście. 
Radny postanowił więc dolać oliwy do ognia zarzucając rywalowi, że działa nie fair.

Liderzy SLD (od lewej): Bartłomiej Rodak - okręg nr 1, Kazimierz Hałaszyński - okręg nr 2, Michał 
Huzarski - sejmik, Sylwia Chmielewska - okręg nr 3 i Sebastian Nowotyński - okręg nr 4.

Na trasie wyborczych pere-
grynacji Michała Huzarskiego 
znalazły się m.in. Legnickie 
Pole, Miłkowice, Chojnów, 
Głogów, Polkowice, Przemków, 
Ścinawa. 

- W miastach Dolnoślą-
zacy są raczej zadowoleni. Z 
problemów, na które zwraca-
li uwagę podczas spotkań, na 
pierwszy plan wybijają się spra-
wy związane ze służbą zdrowia 
i jej dostępnością. Mają wraże-
nie, że system jest dla systemu, 
a nie dla pacjentów. 

Według Michała Huzar-
skiego, im dalej od Lubina, 
Legnicy, Polkowic czy Głogo-
wa, tym sytuacja jest trudniej-
sza. Z bezrobociem źle jest w 
gminach Ruja i Krotoszyce, w 
okolicach Jawora i – co radnego 
najbardziej zdumiewa – Złoto-
ryi, gdzie się znacznie pogor-
szyło. Zdaniem Huzarskiego, 
wynika to z tego, że lokalne 
władze skoncentrowały się na 
remontach dróg, a mniej zabie-
gają o inwestorów. 

- Było dużo pytań o policję, 

czyli o nasz projekt, żeby w każ-
dej wiosce była policja – mówi 
Michał Huzarski. Wyjaśnia, że 
ten, jak i inne postulaty, SLD 
chce realizować w oparciu o co 
najmniej trzy budżety: gminy, 
powiatu i województwa. W 
niektórych przypadkach (np. 
dotyczących tworzenia ośrod-
ków kultury) konieczne będzie 
jeszcze wsparcie ministerstwa 
kultury.

Spore rozgoryczenie wy-
wołały ulotki wicemarszał-
ka Jerzego Michalaka, który 
chwali się wyborcom, że po-
mógł miastu Lubin w odzyska-
niu środków za tzw. obwodnicę. 
Według Huzarskiego sprawa 
została załatwiona pod stołem.

- Z tego co wiem, nigdy nie 
poruszano jej w trakcie obrad 
sejmiku, co mnie dziwi. Ludzie 
natomiast wiedzą, że gmina 
Legnickie Pole i Bartoszów 
aplikowało o środki na poprawę 
drogi w Bartoszowie, znajdu-
jącej się w fatalnym stanie. Po 
mojej interpelacji, zarząd wpi-
sał tę inwestycję do budżetu, 
ale pan Michalak tej inwestycji 
nie zrealizował, bo nie chciał 
jej zrealizować. Oczywiście za-
słaniał się różnymi powodami, 

aczkolwiek nie są to trafione 
argumenty. Mieszkańców gmi-
ny Legnickie Pole denerwuje, 
że tak bogaty i dobrze doposa-
żony w środki z KGHM Lubin 
został potraktowany lepiej niż 
oni. Wyjątek zrobiono też dla 
Wrocławia.

Huzarski twierdzi, że gdy-
by nie dotarł do ulotki wybor-
czej wicemarszałka Jerzego 
Michalaka, nic by o sprawie nie 
widział. 

Mimo wszystko, kandydat 
SLD do Sejmiku uważa, że 
kampania w regionie przebiega 
spokojnie, bez burz. 

- Jeśli chodzi o Legnicę, 
mam wrażenie, że to jedna z 
najostrzejszych kampanii, jakie 
pamiętam, jeśli w ogóle nie naj-
ostrzejsza – mówi Bartłomiej 
Rodak, kandydat SLD na miej-
skiego radnego w okręgu nr 1. 
- Boję się, co jeszcze może się 
wydarzyć w ostatnich dniach. 
Mam jednak nadzieję, że wszy-
scy, my i oni, będziemy potrafili 
znaleźć wspólny język i wzbić 
się ponad negatywne emocje 
związane z walką wyborczą. 

Kazimierzowi Hałaszyń-
skiemu (kandydat SLD na rad-
nego w okręgu nr 2) ktoś skradł 

baner.
- Kampania mi się nie po-

doba. Jest brutalna, pełna ak-
tów wandalizmu – mówi.  

Rodak cieszy się, że kan-
dydaci z konkurencyjnych ko-
mitetów podchwycili temat 
remontów zabytkowych ka-
mienic. To – jak twierdzi – daje 
nadzieję, że w przyszłej kaden-
cji uda się coś zrobić w tym 
kierunku. 

- Estetyka dzielnic zabyt-
kowych jest bardzo istotna. 
Mając jedną z najpiękniejszych 
w kraju, powinniśmy potrakto-
wać ja jako atut Legnicy – uwa-
ża Bartłomiej Rodak.

- Z moich doświadczeń z 
tej kampanii wynika, że trzeba 
edukować, bo ludzie są nie-
świadomi, jakie są kompetencje 
gminy, skąd podział na okręgi 
itd. - mówi Sylwia Chmielew-
ska, lider SLD Lewica Razem 
w okręgu nr 3.

Sebastian Nowotyński, 
który powalczy o mandat w 
okręgu nr 4, obiecuje, że założy 
profesjonalne biuro radnego, na 
wzór biur poselskich, by ludzie 
potrzebujący pomocy wiedzieli, 
gdzie się udać. 
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Jesteśmy skazani na sukces
Rozmowa z radnym Wojciechem Cichoniem, przewodniczącym klubu KWW Tadeusza Krzakowskiego  i kandydatem na radnego nowej kadencji. 

Obserwuję Pana pracę na 
sesji. Zauważyłem, że wkracza 
Pan do akcji zawsze, gdy opo-
zycja przypuszcza najsilniejsze 
ataki na prezydenta. Odpowia-
da Panu taka rola bodyguarda? 

- Funkcja przewodniczą-
cego klubu Komitetu Wybor-
czego Wyborców Tadeusza 
Krzakowskiego sama z siebie 
zobowiązuje mnie do takiej roli. 
Dobrze czuję w takich polemi-
kach.  Zwłaszcza, gdy opozy-
cja – mająca święte prawo do 
krytyki – zaczyna działać nie 
fair, populistycznie, tylko pod 
media. Temperament, szacu-
nek dla obowiązującego prawa 
i troska o miasto nie pozwalają 
mi zostawiać takich rzeczy bez 
komentarza.

Na czym zatem polega rola 
opozycji w samorządzie? Cze-
go jej nie wolno?

- Rolą opozycji jest przy-
glądać się temu, co robi władza, 
oceniać to, wyrażać w dopusz-
czony prawem sposób. Opo-
zycja może  składać wnioski 
czy wychodzić z inicjatywami 
uchwałodawczymi – wszyst-
ko to regulują przepisy.  Nikt 
jednak – obojętnie po której 
stronie stołu siedzi podczas se-
sji – nie powinien wypowiadać 
się w kwestiach, w których nie 
jest przygotowany. Nikt nie po-
winien wymądrzać  się publicz-
nie, jeśli nawet nie przeczytał 
wcześniej dostarczonych doku-
mentów.  Piętnuję zachowania, 
w których nie chodzi o to, by 

prowadzić rzeczową polemikę 
na bazie faktów, tylko błyszczeć 
przed mediami. To nie o to cho-
dzi w samorządzie. 

Jak Pan ocenia mijającą 
kadencję? Wydarzyło się w niej 
coś, z czego jest Pan osobiście 
szczególnie dumny?

- To był ciekawy czas. Zre-
witalizowana została część Za-
kaczawia, wyremontowaliśmy 
kolejne kilometry dróg, powsta-
ły ścieżki rowerowe,  z inicjaty-
wy Prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego uruchomiony został 
Legnicki Budżet Obywatelski 
oraz została uchwalona przez 
Radę Miejską Strategia   Roz-
woju Miasta Legnicy na lata 
2015-2020 plus, itd. To niewiel-
ka część zdarzeń, które miały 
miejsce w minionej kadencji..
To jednak dowód na to, że nasze 
miasto żyje i ciągle się zmienia 
na lepsze. Dumny jestem, tak 
jak i moje koleżanki i koledzy 
z Klubu Radnych KWW Ta-
deusza Krzakowskiego, z naszej 
inicjatywy w sprawie  uchwały 
Rady Miejskiej Legnicy do-
tyczącej  powołania Miejskiej 
Rady Seniorów.  Seniorzy na-
szego miasta mają swoją Radę.

Dlaczego uważa Pan radę 
seniorów za ważny element le-
gnickiej samorządności?

- Po pierwsze, jak wynika ze 
statystyk, nasze społeczeństwo 
się starzeje. Po drugie, seniorzy 
są obecnie bardzo aktywni, co 
jeszcze kilkanaście lat temu nie 

było wcale regułą. Wiążę tę ce-
chę z bardzo wyraźną zmianą, 
jaką przeszła Polska po 1989 
roku i z możliwościami aktyw-
nego działania, jakie  dziś stwa-
rza państwo i samorząd. Inna 
jest także baza ekonomiczna. 
Dlatego celowe wydało nam 
się powołanie gremium dorad-
czo-opiniującego, które będzie 
reprezentować środowisko le-
gnickich seniorów w sprawach 
ich dotyczących.

Z jakimi sprawami przy-
chodzili do Pana mieszkańcy 
w tej kadencji i jakie są efekty 
Pańskich interwencji?

- Dominowały kwestie 
mieszkaniowe. Mieszkańcy 
szukali pomocy w załatwieniu 
mieszkania zastępczego lub 
zamiany mieszkania na inne. 
Okazuje się, że to problem, któ-
ry  nie do końca został rozwią-
zany, choć na tle innych miast, 
Legnica wykonała bardzo duży 
krok naprzód. Świetnym po-
sunięciem gminy było zaan-
gażowanie się kilka lat temu 
w Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, dzięki czemu kil-
kaset rodzin zamieszkało na 
terenach przylegających do La-
sku Złotoryjskiego i w budynku 
dawnego szpitala zakaźnego 
przy ul. Daszyńskiego.  

Ma Pan jakąś rzecz, której 
chciałby w tej następnej ka-
dencji dopilnować? 

- Uważam, że Rada Miej-
ska jest od tego, żeby stanowić 

dobre prawo miejscowe. To jest 
jej podstawowa wynikająca z 
ustawy funkcja. Z tejże usta-
wy wynika także i to, że radny 
reprezentuje  wspólnotę sa-
morządową. Patrząc przez ten 
pryzmat, pojedyncze potrzeby 
należy dostrzegać w kontekście 
całego miasta. Moim zdaniem, 
trzeba po prostu sukcesywnie 
wdrażać w życie zapisane w 
Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej miasta zadania inwesty-
cyjne ponieważ na to miasto  w 
tej chwili stać. A ponadto nie-
dawno Rada Miejska uchwaliła 
zaproponowaną przez Prezy-
denta Miasta Strategię Rozwo-
ju Miasta Legnicy na lata 2015-
2020 plus. Jest tam zapisanych 
wiele bardzo potrzebnych, waż-
nych i ambitnych celów. Osobi-
ście cieszę się z tego, że po wielu 
latach potyczek teren tzw. byłe-
go lotniska nabierze charakteru 
gospodarczego. Strategia oraz 
wcześniejsze uchwalone Stu-
dium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Miasta 
Legnicy temat zamykają. Teraz 
należy przystąpić do sporządze-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, 
który pozwoli na realne wyko-
rzystanie gospodarczego poten-
cjału tego fragmentu miasta. 

 
W tej kampanii wyborczej 

pojawiło się kilka chwytliwych 
haseł. Ciekaw jestem, co Pan 
na przykład myśli o bezpłatnej 
komunikacji miejskiej, czyli 
pomyśle Tymoteusza Myrdy.

- To jest demagogia i pro-
paganda wyborcza. Takie roz-
wiązanie funkcjonuje póki co 
w Lubinie, ale mieszkańcy już 
mówią, że prezydent Raczyń-
ski będzie się z tego wycofywać. 
Sądzę, że to działanie tylko na 
potrzeby kampanii wyborczej. 
Mieszkańcy Legnicy dobrze 
oceniają działającą u nas ko-
munikację publiczną. Jest spora 
grupa pasażerów korzystająca 
z różnego rodzaju ulg, ustawo-
wych i wynikających z uchwały 
rady miejskiej. Ci, którzy jeżdżą 
do pracy własnymi samochoda-
mi, po wprowadzeniu darmo-
wych przejazdów nadal będą 
nimi jeździć, bo to po prostu 
wygodniejsze. Poza tym na bez-
płatną komunikację trzeba mieć 
duże pieniądze. 

Inny modny temat też do-
tyczy pieniędzy. Jarosław Rab-
czenko  postuluje zwiększenie 
z 2 do 6 milionów złotych puli 
na Legnicki Budżet Obywa-
telski.  

- Warto pamiętać, że ini-
cjatorem LBO był prezydent 
Tadeusz Krzakowski. Byliśmy 
jednym z pierwszych polskich 
samorządów, który się na to 
zdecydował. Dostrzegamy 
24-procentowy wzrost zain-
teresowania głosowaniem nad 
LBO . To potwierdzenie, że po-
mysł był trafiony. Także dlate-
go, że wyzwolił zaangażowanie 
mieszkańców w swoje najbliż-
sze otoczenie. Moim zdaniem, 
to co inni opowiadają o ilości 

środków, jakie można by prze-
znaczyć w chwili obecnej na 
LBO, nie ma realnych podstaw.  
W kampanii wyborczej można, 
niestety, bezkarnie łudzić ludzi 
takimi nadziejami, co robi pan 
Rabczenko. Nie wykluczam, że 
w przyszłości dojdziemy do tro-
chę większych kwot. Dziś bu-
dżetu nie stać na taki krok.

Platforma Obywatelska 
idzie do wyborów głosząc po-
trzebę zmiany. Prezydent Ta-
deusz Krzakowski zapowiada 
kontynuację. Myśli Pan, że po-
trzeba stabilności przeważy?

- Wierzę głęboko, że legni-
czanie raz jeszcze zaufają Tade-
uszowi Krzakowskiemu. Hasło 
„Zmieńmy Legnicę” wydaje mi 
się z gruntu fałszywe, bo ona 
przecież cały czas zmienia się na 
lepsze. Wystarczy przypomnieć 
sobie, jak nasze miasto wygląda-
ło jeszcze nie tak dawno, i po-
równać z tym, jak wygląda teraz. 
Hasło PO do mnie zupełnie 
nie trafia. Wymyślili je partyjni 
spindoktorzy, sądząc, że ludzie 
za tym pójdą. Prezydent Tade-
usz Krzakowski i nasz komitet 
proponuje bezpieczny, zrówno-
ważony, systematyczny i konse-
kwentny rozwój naszego miasta 
w ramach istniejących możli-
wości finansowych i w zgodzie 
z prawem. Jestem przekonany, 
że Legnica z jej potencjałem jest 
skazana na sukces. 
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Narodowe Święto Niepodległości w Legnicy
Tak tłumnie, spontanicznie i radośnie legniczanie jeszcze nie obchodzili Święta Niepodległości. Tysiące mieszkańców swój patriotyzm manifestowało bia-
ło–czerwonymi flagami i kotylionami. Całymi rodzinami uczestniczyli w imprezach zorganizowanych przez miasto. To był bardzo radosny, uroczysty, pełen 
wrażeń, a przy tym refleksyjny dzień. Z pieśniami patriotycznymi, gęsiną, wojskową grochówką, przepiękną paradą niepodległości, wspólnym biało-czer-
wonym zdjęciem, z życzeniami dla miasta i kraju, które na balonach poszybowały do nieba, z widowiskami plenerowymi i odznaczeniami państwowymi. 

Miasto na ten dzień przy-
brało odświętny wystrój. Bia-
ło-czerwone balonowe deko-
racje różnej wielkości oraz flagi 
zdobiły Rynek i ul. Najświętszej 
Marii Panny. To podkreślało do-
niosłość i wyjątkowość święta. 
Na maszcie zawisła flaga pań-
stwowa, a wszyscy zgromadzeni 
odśpiewali „Mazurka Dąbrow-
skiego”.

Uroczystości rozpoczęły się 
w Rynku od przysięgi złożonej 
przez pierwsze klasy munduro-
we o profilach wojskowym, stra-
żackim i policyjnym z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 3. 

Odbyły się one z pełnym cere-
moniałem wojskowym. Temu 
ważnemu wydarzeniu, kształ-
tującym postawy patriotyczne 
młodego pokolenia, przyglądały 
się tłumy legniczan, wśród nich 
- rodziny uczniów. Młodzież 
ślubowała wierność ojczyźnie, 
dziś wolnej i dumnej, za którą w 
przyszłości brać będą odpowie-
dzialność. 

Witając przybyłych gości i 
uczestników ceremonii, wśród 
nich żołnierzy X Brygady Ka-
walerii Pancernej ze Świętoszo-
wa, parlamentarzystów, straża-
ków, policjantów i inne służby 

mundurowe, środowiska kom-
batanckie, przedstawicieli orga-
nizacji i stowarzyszeń, młodzież 
i innych legniczan, prezydent 
Tadeusz Krzakowski powie-
dział, że nie tylko pomnikami 
powinniśmy czcić Niepodległą, 
lecz także codzienną, sumienną 
i uczciwą pracą dla niej. – Pa-
triotyzm to również miłość dla 
miasta, działanie na rzecz jego 
rozwoju i szacunek dla miesz-
kańców – dodał prezydent. 

Po ślubowaniu zgromadzeni 
oddali hołd wszystkim walczą-
cym o niepodległość Rzeczypo-
spolitej, a kompania wojskowa 

oddała trzy salwy honorowe. W 
Rynku odbył się piknik żołnier-
ski z pokazami sprzętu i broni. 
Można było nawet strzelać pod 
okiem instruktorów. Prezydent 
Tadeusz Krzakowski wraz z 
posłanką Małgorzatą Seku-
łą-Szmajdzińską przypinali le-
gniczanom kotyliony. Na ponad 
tysiącu białych i czerwonych ba-
lonów mieszkańcy wypisali swe 
życzenia dla Polski i Legnicy. 
Czego życzyli? Np. wzajemnej 
życzliwości, pokoju, zdrowia i 
miłości, bogactwa, dobrego jutra, 
bezpiecznego życia, uśmiechu, 
spokoju i radości. Wszystkie te 

życzenia wzbiły się w niebo. 
Legniczan zjednoczyła 

piękna parada wolności i nie-
podległości. Korowód był bar-
dzo kolorowy, roztańczony i 
rozśpiewany muzyką patriotycz-
ną. Przed kościołem mariackim 
tłum mieszkańców stanął do 
wspólnej biało-czerwonej foto-
grafii. Po południu można było 
wysłuchać wspaniałego koncer-
tu uczniów Zespołu Szkół Mu-
zycznych, obejrzeć rekonstrukcję 
bitwy z Powstania Warszaw-
skiego i spektakl Teatru Avatar.

- Tak zawsze powinniśmy 
świętować odzyskanie niepod-

ległości – mówi legniczanin Jan 
Nowakowski. – Jestem zbudo-
wany tym, że tylu nas przyszło 
na Rynek. I tyle się tutaj działo. 
Mam nadzieję, że tak tłumnie i 
radośnie zawsze będziemy ob-
chodzić ten dzień. 

Elżbieta Mroczkowska 
świętowała odzyskanie niepod-
ległości z dwójką nastoletnich 
dzieci. – Obowiązkowo każdy z 
nas ma kotylion i chorągiewkę 
– mówiła pani Elżbieta. – Takie 
spotkania mieszkańców, spon-
taniczność i radość to najlepsza 
nauka patriotyzmu dla dzieci. 

Wycieczka na składowisko odpadów
Czy Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych może być atrakcyjnym celem wycieczki? Oczywiście. W sobotę (8 listopada) legnicza-
nie, korzystając z zaproszenia prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, licznie odwiedzili to składowisko odpadów, które jest w istocie wielkim przedsię-
biorstwem, wytwarzającym nawet prąd. 

Mieszkańcy, którzy w sobo-
tę wybrali się obejrzeć RIPOK 
byli przewożeni autobusem 
MPK. Mieli możliwość obej-
rzenia wszystkich instalacji, 
dowiedzieć się, co się dzieje z 
odpadami, które wyrzucamy, co 
z nich powstaje. Gości opro-
wadzali i opowiadali o składo-
wisku pracownicy Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej, które jest jego wła-
ścicielem. Prezydent Tadeusz 
Krzakowski przypomniał, że w 
RIPOK spółka zainwestowa-
ła dziesiątki milionów złotych, 
dzięki czemu jest to dziś jedna z 
najnowocześniejszych instalacji 
nie tylko w regionie. 

Odpady, które trafiają na 
składowisko, przetwarzane są 
tak, aby jak najmniej ich trafiło 
na kwatery. Są sortowane, a póź-
niej sprzedawane (np. szkło, pla-
stik, metal, papier). Z biodgra-
dowalnych powstaje kompost. 
Na składowisku wytwarzany 
jest prąd w niewielkiej elektrow-
ni. Jej urządzenia przetwarzają 
bowiem biogaz odsysany z kwa-

ter, gdzie składowane są odpady. 
Wytwarzany prąd może zasilić 
miasto wielkości Prochowic. 
Tutaj też dokonuje się recyklin-
gu odpadów budowlanych. Są 
one kruszone, a potem służą do 
budowy np. dróg. W powstałym 
na składowisku Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych zbierany jest sprzęt 
agd i rtv. Można było zobaczyć, 
jak przez lata zmieniał się ten 
sprzęt.

Jakie wrażenia mieli le-
gniczanie po zwiedzeniu skła-
dowiska? - Robi niesamowite 
wrażenie – mówi Józef Kobiel. 
– Byłem po raz pierwszy. Wiem 
teraz, jakie to duże i nowoczesne 
przedsiębiorstwo.

Pani Jadwiga Smal była 
na składowisku z prawnukiem 
Maćkiem. – Interesuję się tech-
niką, bo miałam z nią do czynie-
nia w pracy zawodowej - zwie-
rza się pani Jadwiga. - Jest tutaj 
wiele urządzeń, które rzucają 
się w oczy. To składowisko jest 
nowoczesne. Podoba mi się, że 
panuje tu porządek. 

- Wreszcie zobaczyłem, jak 
postępuje się ze śmieciami – 
dodaje Ryszard Biernat. – Nie 
spodziewałem się, że tutaj tyle 
się dzieje. I że mamy taki nowo-
czesny zakład.   

Legnickie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej, które 
jest właścicielem składowiska, 
od lat inwestuje duże środki 
w nowoczesne technologie i 
sprzęt, by sprostać najwyższym 
normom ochrony środowiska 
oraz krajowym i europejskim 
standardom gospodarki odpa-
dami komunalnymi. W tym 
roku otwarta została sortownia 
odpadów. Trafiają tu selektyw-
nie zebrane odpady surowco-
we. Po sortowaniu oddzielone 
zostają surowce wtórne: szkło, 
papier, tektura, tworzywa 
sztuczne, które następnie są 
sprzedawane. Dzięki sortowni 
mniej odpadów trafia na skła-
dowisko. Koszt tej inwestycji to 
około 10 mln zł, w tym środki 
zewnętrzne. 

Przypomnijmy pozostałe 
ważne inwestycje. W 2010 r. 

na składowisku powstała nowo-
czesna i proekologiczna kom-
postownia. Koszt tej inwestycji 
wraz z maszynami pochłonął 
ponad 11,3 mln zł. W paździer-
niku minionego roku otwarto 
na składowisku magazyn selek-
tywnej zbiórki takich odpadów, 
jak baterie oraz zużyty sprzęt  
 
 

elektryczny i elektroniczny. 
Inwestycja finansowana przez 
LPGK pochłonęła około 600 
tys. zł. Spółka rozpocznie nie-
bawem kolejne bardzo ważne 
dla środowiska inwestycje. Na 
składowisku powstanie Stacja 
Kruszenia Odpadów Budowla-

nych i Rozbiórkowych.  
 
 

W ramach modernizacji kom-
postowni zostaną wzniesione 
trzy hale dla sześciu pryzm 
kompostowych. Zainstaluje się 
także biofiltry do oczyszczania 
powietrza, które będą neutrali-
zowały nieprzyjemne zapachy.
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Legnica przed dziejową szansą
Gdy droga ekspresowa S3 przetnie się z autostradą A4 Legnica stanie się najbardziej atrakcyjnym 
dla inwestorów miejscem w Polsce. Tak uważa były europoseł i eksmarszałek Dolnego Śląska Piotr 
Borys. -To będzie nowa rzeczywistość. Ale od władz województwa i miasta będzie zależało jak ta 
szansa zostanie wykorzystana - mówił podczas konferencji prasowej z Jadwigą Szeląg i Pawłem 
Frostem - kandydatami Platformy w wyborach.

Piotr Borys zwraca uwagę, 
że budowa długo oczekiwanej 
drogi właśnie staje się faktem. 
Już zostali wyłonieni wyko-
nawcy fragmentów z Nowej 
Soli do Każmierzowa. Przed 
końcem roku dowiemy się, 
kto zrobi ciąg dalszy trasy aż 
do skrzyżowania z autostradą 
A4 w Legnicy. A do maja mają 
zostać rozstrzygnięte przetar-
gi na część z Legnicy przez 
Jawor do Bolkowa. Na skoń-
czenie każdego z fragmentów 
wykonawcy będą mieli po 30 
miesięcy (odejmując zimę, 
kiedy nie da się prowadzić bu-
dowy). Według Borysa ostatni 
etap ekspresówki, z Bolkowa 
do Hradca Kralove, przygoto-
wywany wspólnie z Czechami, 
zostanie oddany dwa lata póź-
niej.

Legnica znajdzie się w 
wyjątkowo pomyślnym poło-
żeniu.

- W ciągu 30 minut będzie 
można dojechać z niej do gra-

nicy z Czechami drogą S3. W 
ciągu godziny będzie można 
dotrzeć do Niemiec. Żadne 
miasto w Polsce nie będzie 
miało tak korzystnej lokaliza-
cji u zbiegu dwóch transeuro-
pejskich szlaków komunika-
cyjnych - mówi Piotr Borys.

Dodatkowo w kontrakcie 
terytorialnym dla Dolnego 
Śląska zapisano konieczność   
zbudowania trzeciego pasa 
autostrady A4 do Krzywej. To 
duża inwestycja, wiążąca się 
z przebudową mostów, wia-
duktów i węzłów drogowych. 
Zdaniem Borysa to niepraw-
da, że część dotychczasowych 
zjazdów musi zniknąć, zupeł-
nie pozbawiając niektóre gmi-
ny dostępu do A4.

- Kiedy się jeździ niemiec-
kimi autostradami, widać, że 
częstotliwość ich występowa-
nia jest podyktowana lokalny-
mi potrzebami - twierdzi Piotr 
Borys. -Nie rozumiem argu-
mentu, Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad, 
że ograniczają ich przepisy. 
Przepisy są dla ludzi, a nie od-
wrotnie. Jeśli są złe, to trzeba 
zaangażować parlamentarzy-
stów w zmianę prawa.

Paweł Frost, kandydat PO 
do rady miejskiej,  też wierzy, 
że oddanie S3 będzie krokiem 
milowym dla rozwoju Legnicy.

- To przykład, jak dobry 
projekt może zmienić rzeczy-
wistość - mówi. - Ale szanse 
trzeba umieć wykorzystywać. 
Ważne będzie dobre skomu-
nikowanie S3 z dogami miej-
skimi. Konieczna jest dobrze 
przygotowana oferta dla inwe-
storów. To będzie zadanie dla 
nowego prezydenta i nowej 
rady.

Zdaniem Frosta, atuty, 
które już dziś posiada Legnica, 
nie są w pełni wykorzystane. 
Zwraca uwagę na zaprze-
paszczoną szansę utrzymania 
lotniska, brak dworca PKS z 
prawdziwego zdarzenia, brak 

centrum przesiadkowego, zły 
stan nawierzchni dróg.

- Trzeba coś zrobić, żeby 
hasło, że z Legnicą wszystkim 
po drodze, nie budziło śmie-
chu, ale opisywało rzeczywi-
stość - apeluje.

Jadwiga Szeląg -starająca 
się o poparcie na nową kaden-
cję radna sejmiku ze Złotoryi 
- zwraca uwagę na ogrom-
ną pracę, którą wykonano w 
Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym. 8 lat temu był 
najbardziej zagrożony spośród 
dolnośląskich szpitali. Dziś 
dobrze funkcjonuje, jest po 
termomodernizacji, posiada 
SOR (szpitalny oddział ratun-
kowy) z lądowiskiem. Został 
przygotowany do zwiększenia 
się ruchu drogowego w rejonie 
legnickim, co z pewnością na-
stąpi po oddaniu do użytku S3 
i przebudowie autostrady.

Piotr Kanikowski

Cofnięty został zakaz roz-
powszechniania żartu z hasłem 
"Legnica nasza pensja". Poro-
zumienie dla Legnicy nie musi 
usuwać tego zdjęcia ze swego 
profilu na Facebooku, nie musi 
za nie przepraszać prezydenta i 
nie musi z jego powodu kajać się 
w oświadczeniu.

Na tym jednak koniec do-
brych wiadomości dla Porozu-
mienia dla Legnicy, bo w dalszej 
części wrocławski sąd podtrzy-
mał postanowienie z pierwszej 
instancji. Czyli graficzny żart, 
na którym prezydent Tadeusz 
Krzakowski występuje w towa-
rzystwie prezydenta Białorusi 
Aleksandra Łukaszenki, musi 
zniknąć z profilu komitetu na 
Facebooku. Porozumienie dla 
Legnicy musi opublikować 
oświadczenie, że wykorzystany 
przez nie mem zawierał nie-
prawdziwe informacje. Jest też 
zobowiązane publicznie prze-
prosić prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego za ten dowcip.

Nadal obowiązuje część po-
stanowienia, zobowiązująca ko-
mitet do wpłacenia 10 tys. zł na 

rzecz Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Legnicy.

Jacek Głomb - pełnomoc-
nik komitetu Porozumienie 
dla Legnicy – w poniedziałek 
zaapelował do internautów o 
przyłączenie się do protestu 
przeciwko cenzurowaniu Fa-
cebooka. Jak pisze, miał szcze-
rą nadzieję, że czasy cenzury 
Polska ma już dawno za sobą. „ 
Komitet powstały oddolnie dla 
dobra miasta, tworzony przez 
zaangażowanych społeczników, 
wreszcie komitet nie posiada-
jący funduszy partyjnych, jaki-
mi dysponują jego polityczni 
rywale. Nie mogę tego odebrać 
inaczej, niż jako zamach na na-
szą społeczną działalność, próbę 
zabicia w nas zaangażowania do 
dalszego działania.” - pisze Ja-
cek Głomb. Protest przeciwko 
cenzurowaniu Facebooka ma 
polegać na wpłacaniu po 10 zł 
na konto Porozumienia dla Le-
gnicy. 

Już pierwszego dnia akcji na 
konto komitetu wpłynęło 1,5 
tys. zł. 

Piotr Kanikowski

Zakaz żartowania
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu częściowo uwzględ-
nił zażalenie komitetu Porozumienie dla Legnicy 
na postanowienie w sprawie wyborczych żartów z 
Tadeusza Krzakowskiego. 

Akademia dla maluchów.
Przy Przedszkolu Niepublicznym Hobbit działa jedyna taka w Legnicy Akademia 
Malucha, zapewniająca ciepłą, profesjonalną opiekę dzieciom w wieku od 18 
miesięcy do 2,5 lat. Uczy samodzielności i kreatywności, daje poczucie własnej 
wartości, gwarantuje bezpieczeństwo.

Akademia stanowi wsparcie 
dla aktywnych zawodowo ro-
dziców w procesie wychowania 
i edukacji ich dzieci. Zgodnie z 
ta ideą, poza codziennymi za-
jęciami dla grupy stałych pod-
opiecznych (od poniedziałku 
do piątku w godz. 6.30-16 lub 
dłużej) wprowadzono usługę 
Freeday, adresowaną do wszyst-
kich rodziców w Legnicy. Je-
śli coś im wypadnie lub będą 
potrzebowali wolnego dnia, 
mogą  zadzwonić do Akademii 
i sprawdzić, czy dla ich malusz-
ka znajdzie się wolne miejsce 

w grupie a potem przywieźć 
dziecko, które nie miałoby z 
kim zostać w domu. 

Placówka dysponuje fan-
tastycznymi warunkami, m.in. 
bezpiecznym, atestowanym, w 
pełni przystosowanym do wie-
ku lokalem, bogato wyposażoną 
salą zajęć oraz placem zabaw. 
Posiada profesjonalną kadrę, 
złożoną z młodych, ale do-
świadczonych opiekunek z wy-
kształceniem psychologiczno-
pedagogicznym, pielęgniarki i 
nauczycielki rytmiki. Wszyst-
kie zajęcia mają formę miłej, 

wesołej zabawy: dzieci tańczą, 
śpiewają piosenki, słuchają ba-
jek, uczą się rymowanek, lepią 
figurki z ciastoliny, chodzą na 
spacery i bawią się. Opiekunki 
zachęcają dzieci do drzemki, ale 
tym, które nie chcą spać, czytają 
bajki lub proponują cichą zaba-
wę. Wyżywienie jest dostoso-
wane do oczekiwań rodziców, 
którzy mogą skorzystać z usług 
profesjonalnej firmy caterin-
gowej. Dzieciom, które prze-
szły przez Akademię Malucha, 
Hobbit gwarantuje miejsce w 
swym przedszkolu.



R
EKLAM

A



8 WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl 13 listopada 2014

R
EK

LA
M

A

R
EK

LA
M

A

R
EK

LA
M

A
R

EK
LA

M
A

Masaż odchudzający, modelujący a może antycellulitowy 
- czy to naprawdę działa?
"Kto schudnie podczas masażu odchudzającego? Na pewno masażysta!" - te żartobliwe opinie fizjoterapeutów i masażystów nie są pozbawione racji. 
Nie oznacza to jednak, że masaż nie wspiera utraty kilogramów, modelowania sylwetki, pokonaniu cellulitu. Ważne, by osoba masowana miała świa-
domość możliwych efektów, a masażysta odpowiednie umiejętności.

Coraz więcej gabinetów 
odnowy biologicznej czy SPA 
kusi swoich klientów masaża-
mi odchudzającymi. Szybkie 
tempo życia i brak chęci czy 
czasu na zdrowe odżywianie 
czy uprawianie sportu powo-
duje, iż masaż odchudzający 
wydaje się świetnym rozwią-
zaniem. Nic nie musimy robić, 
oddając się w ręce terapeuty i 
chudniemy. Czy aby na pewno 
tak to działa?

Masaż nie odchudza, ale...
Obecnie uważa się, iż 

masaż wspomaga odchudza-
nie, a nie odchudza. Dlatego 
bardziej trafne określenie to 
masaż modelujący. Brak jest 
wystarczających dowodów na 
odchudzające działanie masa-
żu mimo wielu badań. Faktem 
jest, iż masaż ma m.in. dzia-
łanie usprawniające krążenie 
krwi, poprawia przemianę ma-
terii oraz przyspiesza spalanie 
tłuszczów. Taki zabieg więc 
jak najbardziej może wspomóc 
proces odchudzania.

Trzeba jednak pamiętać, 

iż bez odpowiednio zbilan-
sowanej diety i regularnej ak-
tywności fizycznej "masaż od-
chudzający" nie spowoduje, iż 
nagle nasza masa ciała diame-
tralnie się zmieni. Natomiast: 
łącząc wszystkie trzy elementy, 
na pewno efekt będzie lepszy i 
szybciej widoczny.

Podkreślić należy także, że 
każdy masaż będzie wpływał 
pozytywnie na ciało w trakcie 
procesu odchudzania. Najczę-
ściej masowane są brzuch, po-
śladki i uda.

Dobrze, czyli jak?
Techniki stosowane pod-

czas masażu modelującego to 
elementy masażu izometrycz-
nego, drenażu limfatycznego 
oraz masażu antycellulito-
wego. Intensywne działanie 
na skórę oraz tkankę łączną 
poprzez uderzanie, oklepywa-
nie czy rolowanie powoduje 
równomierne rozprowadze-
nie chłonki, czyli limfy (na-
turalnego płynu w naszych 
tkankach). Dzięki temu skóra 
staje się ujędrniona i zmniej-

szają się obwody kończyn czy 
brzucha. Jednak warto pod-
kreślić, że masa ciała zosta-
je taka sama. Nie ma efektu 
odchudzającego, ale jest efekt 
wyszczuplający.

Według naukowców ma-
saż w procesie odchudzania 
może być także efektywnym 
narzędziem pomocniczym i 
pełnić psychologiczną rolę. 
Masaż wpływa relaksująco na 
ciało. Dzięki czemu organizm 
szybciej się regeneruje między 
kolejnymi treningami i cały 
proces odchudzania jest szyb-
szy i łatwiejszy. Również anty-
stresowe działanie jest istotne, 

ponieważ to stres jest często 
przyczyną przybierania na wa-
dze. Więcej na ten temat 

W walce z pomarańczową 
skórką niezawodny?

Odrębną kwestią jest wal-
ka z cellulitem, m.in. za po-
średnictwem masażu. Cellulit 
to tzw. pomarańczowa skórka. 
Jest to nierównomiernie roz-
łożona tkanka tłuszczowa, wy-
stępująca razem z obrzękiem 
w obrębie tkanki podskórnej. 
Cellulit zwykle towarzyszy 
kobietom, dlatego to one ko-
rzystają najczęściej z różnych 
zabiegów w celu pozbycia się 
go. Opinie na temat masażu 

antycellulitowego są również 
podzielone. Uważa się, że ma-
saż ma działanie tymczasowe i 
nie usuwa trwale cellulitu.

Niektórzy twierdzą, iż 
najskuteczniejszy w walce z 
pomarańczową skórką jest 
wysiłek aerobowy w połą-
czeniu z treningiem siłowym 
oraz dieta bogata w owoce, 
warzywa i błonnik. Inni na-
tomiast uważają, że regularny 
masaż pomaga zredukować 
cellulit poprawiając wygląd 
skóry. Używając preparatów 
do masaży, hamujących cellu-
lit, również uzyskamy lepszy 
efekt. Techniki, jakie są stoso-

wane w tym masażu, to przede 
wszystkim uściskanie całą dło-
nią oraz pięścią w miejscach 
gdzie występuje cellulit, czyli 
najczęściej w okolicach ud i 
pośladków.

Pamiętajmy, iż tak samo 
jak w przypadku masażu 
modelującego, prawda leży 
pośrodku, tzn. że samym ma-
sażem nie pozbędziemy się 
cellulitu. Tutaj również najlep-
sze połączenie to regularna ak-
tywność fizyczna, zbilansowa-
na dieta oraz masaż. Wówczas 
efekt będzie szybki, zadowala-
jący i długotrwały.

źródło: zdrowie.pl
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Epi Laser zaprasza lubinian! 
Wielkie Świętowanie 22 listopada 

Najnowocześniejsze na 
świecie urządzenie do lasero-
wej depilacji rozpocznie pracę 
w Lubinie.

Czas płynie nieubłaganie i 
nawet nie wiadomo kiedy po-
witaliśmy jesień. To znak, że 
możemy trochę zwolnić. Robi 
się leniwie. Najbardziej sma-
kuje nam gorąca herbatka z 
sokiem malinowym na wygod-
nej kanapie pod ciepłym ko-
cem. Jednak nie wolno pozwo-
lić sobie na totalne lenistwo.

Wręcz przeciwnie. Powin-
niśmy się zmobilizować do 
aktywności, by nie stracić po-
kładów letniej energii. Jesien-
ną porą doskonale relaksuje 
sauna, basen czy energetyczny 
fitness. Niestety, znów powra-
ca problem owłosienia oraz 
myśl, jak sobie z nim poradzić.

Jeśli zależy nam, by zabieg 
usuwania owłosienia był szyb-
ki, skuteczny, trwały, bezpiecz-
ny i komfortowy, powinniśmy 

zdecydować się na epilację 
laserem diodowym Vectus™ . 
Tradycyjne metody radzenia 
sobie z tym problemem, takie 
jak golenie, wosk, zastosowa-
nie depilatora czy elektroli-
zy, mają sporo wad. Nie dość 
że nie powstrzymują włosów 
przed odrastaniem, to jeszcze 
nie są obojętne dla zdrowia. 
Mogą powodować wrastanie 
włosów, wywoływać alergie, 
być przyczyną przebarwień lub 
nieestetycznych blizn.

Zabiegi laserem diodo-
wym Vectus™ nie wiąże się 
z żadnym ryzykiem, a ich 
bezpieczeństwo i skuteczność 
potwierdza certyfikat wydany 
przez Amerykański Urząd ds. 
Żywności i Leków FDA.

Najnowocześniejsze na 
świecie urządzenie wykorzy-
stuje szereg innowacyjnych 
rozwiązań, by depilacja lase-
rowa była jeszcze szybsza i 
jeszcze bardziej komfortowa. 

Niebawem będą z niego mogli 
korzystać również lubinianie. 
Na dobry początek Bio Uro-
da Gabinet Kosmetolo-
gii i Wizażu (Lubin, 
ul. Mieszka I 18 
tel. 731 245 505) 
zaprasza miesz-
kańców Lubi-
na w sobotę 
22 listopada 
na Wielkie 
Ś wię towa-
nie. Tego 
dnia klien-
tom, którzy 
zamówią de-
pilację lasero-
wą (z wyłącze-
niem twarzy), 
gabinet zafundu-
je w prezencie lase-
rową depilację pach.

Zobacz prównanie 
Paloma Vectus

vs inne urządzenie

facebook.com/epilaser.legnica
www.vectus.com.pl
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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
2,39 zł 50 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

Na czas remontu 
ulicy Moniuszki 

prosimy o korzystanie 
również z wjazdu 

od ulicy 
Wrocławskiej 

Na czas remontu 
ulicy Moniuszki 

prosimy o korzystanie 
również z wjazdu 

od ulicy 
Wrocławskiej 

ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4 – II piętro, 59-220 Legnica

tel. 76 850 79 21 
e-mail: redakcja@24legnica.pl

iuro reklam iuro reklam iuro reklam iuro reklam iuro reklam iuro reklam 
i ogłoszeńi ogłoszeń

edakcjaedakcja

iuro reklam iuro reklam iuro reklam iuro reklam iuro reklam iuro reklam iuro reklam iuro reklam 
i ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńi ogłoszeńBB
edakcjaedakcjaedakcjaedakcja

iuro reklam iuro reklam iuro reklam iuro reklam 

edakcjaedakcjaedakcja

BBBBBBBBBB
RR

tel. 76  850 79 21 
tel. 609 199 520
tel. 532-289-634
e-mail: reklama@24legnica.pl

Opony zimowe 

Dlaczego warto je mieć?
 Jazda w zimowych warunkach wymaga od kierowcy większych umiejętności, a także odpowiedniego 
wyposażenia samochodu w opony, które zapewnią maksymalną możliwą przyczepność. Nieprzerwa-
nie toczy się dyskusja, czy warto używać opon zimowych, czy faktycznie wpływają one na poprawę 
bezpieczeństwa? Poniżej kilka informacji ułatwiających podjęcie decyzji o ich zakupie

Budowa opony - materiały 
wykorzystywane do produkcji 
opon zimowych i letnich róż-
nią się. Zadaniem opon zimo-
wych jest praca w temperatu-
rze poniżej 7 stopni Celsjusza. 
Do ich produkcji wykorzysty-
wane są materiały z dodatkiem 
większej ilości krzemionki, 
które nie twardnieją, gdy jest 
zimno. Opona letnia w podob-
nych warunkach pogodowych 
będzie twardniała i przez to 
jej przyczepność do podłoża 
będzie mniejsza.

Ważnym elementem od-
różniającym opony letnie od 
zimowych jest ich bieżnik. 
Zimą opona musi zabezpie-
czyć przyczepność nie tylko 
na śniegu czy lodzie, ale rów-
nież na śliskim, zmarzniętym 
asfalcie. Bieżnik zimowej 
opony ponacinany jest wielo-
ma lamelkami oraz ma duże 
kostki.

Bezpieczeństwo - opo-
ny zimowe, poza komfortem 
podróżowania w śniegu dają 

gwarancję lepszej sterowalno-
ści, lepszego przyspieszania 
oraz hamowania. Badania po-
kazują, że opony zimowe w zi-
mowych warunkach dają dwu-
krotnie lepszy wynik podczas 
hamowania niż opony letnie. 
Używając opon w kolejnym 
sezonie zwróćmy uwagę na ich 
bieżnik. Nie trzeba przypomi-
nać, że jazda na zużytych opo-
nach oprócz obniżenia bezpie-
czeństwa może być przyczyną 
mandatu.

Zadbajmy oto, by jeździć 

na oponach, które mają bież-
nik 3-4 mm. Jeśli mierzymy 
ciśnienie w oponach pamiętaj-
my, że temperatura ma wpływ 
na jego wysokość.

Montaż - jeśli decydujemy 
się na zakup opon pamiętaj-
my, żeby zakładać je na 4 koła. 
Założenie tylko na przednią 
oś spowoduję, że podczas ha-
mowania czy skręcenia będzie 
uciekał nam tył samochodu. 
Jeśli założymy opony tylko na 
tył, przód samochodu będzie 
pozbawiony sterowalności.

Technika jazdy - zimą dro-
ga hamowania będzie dłuższa, 
nasz samochód, nawet dosko-
nale reagujący, może zachować 
się inaczej niż latem. Zakup 
opon to inwestycja w bezpie-
czeństwo, ale nic nie zastąpi 
zdrowego rozsądku. Zwiększ-
my odległość między samo-
chodami, bądźmy wyczuleni 
na śliską nawierzchnię i nie 
balansujmy na granicy.

źródło: moto.pl
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MCZ - służba zdrowia ze znakiem jakości
Z Edwardem Schmidtem, prezesem spółki Miedziowe Centrum Zdrowia, rozmawia Piotr Kanikowski. 

Kiedy się rozmawia o pol-
skiej służbie zdrowia, trudno 
uniknąć tonu rozczarowania i 
bezradności. Tymczasem we-
dług Rzeczypospolitej oraz 
Centrum Monitorowania 
Jakości w Służbie Zdrowia, 
MCZ prowadzi w Lubinie 
najlepszy szpital na Dolnym 
Śląsku i jeden z trzech naj-
lepszych w Polsce. Jak Wy to 
robicie?

- Z ochroną zdrowia nie 
jest tak źle, jakby się wydawa-
ło. Jakość świadczenia usług 
zdrowotnych w szpitalach 
w Polsce generalnie rośnie. 
Dzięki temu, że ministerstwo 
powołało Centrum Monitoro-
wani Jakości w Służbie Zdro-
wia, od kilku lat coraz więcej 
placówek wdraża u siebie te 
same standardy, które obowią-
zują w Europie i na świecie. 
Już nie jest tak, że każdy leczy 
po swojemu, według uznania 
ordynatora czy konkretnego 
lekarza - obowiązują spraw-
dzone procedury medyczne, 
przez co znacząco poprawia się 
przede wszystkim bezpieczeń-
stwo pacjentów. Jeśli dodać do 
tego fakt, że szpitale dysponują 
dobrym sprzętem, mają fa-
chową kadrę, wyremontowały 
budynki można być dumnym 
ze zmian, jakie zachodzą w tej 
sferze. Problem jest z dostęp-
nością do szpitali i usług zdro-
wotnych. To wynika z limitów, 
jakie wprowadza Narodowy 
Fundusz Zdrowia z powodu 
ograniczonych środków, jakimi 
dysponuje. 

A jak jest w MCZ? Jak się 
buduje renomę, którą ma dzi-
siaj w Polsce Wasz szpital w 
Lubinie?

- To musi trwać lata. Trze-
ba czasu, żeby wprowadzać 
właściwe procedury, przyzwy-
czajać do nich lekarzy, pielę-
gniarki oraz resztę personelu i 
sprawić, by oczekiwane zacho-
wanie weszło całej załodze w 
krew, zaczęło stanowić swego 
rodzaju automatyzm. Przez 
ostatnie sześć lat bardzo ciężko 
pracowaliśmy na swoją pozy-
cję. Pięliśmy się do góry w ran-
kingach, ale też konsekwentnie 
zdobywaliśmy kolejne certyfi-
katy potwierdzające jakość na-
szych świadczeń. Na początku 
było to ISO 9001, potem pro-
gram „Czysty szpital, czyste 
leczenie”, współpraca z Cen-
trum Monitorowania Jakości z 
Krakowa, które oceniało nasze 
przygotowanie do akredyta-
cji, kolejne ISO, tym razem 
w zakresie ochrony środowi-
ska, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, i tak dalej, i tak dalej. 

Równolegle na bieżąco prowa-
dziliśmy w każdym oddziale 
analizę skuteczności lecze-
nia, zdarzeń niepożądanych, 
zastosowania antybiotyków, 
zgonów, powtórnych hospita-
lizacji, powikłań operacyjnych 
i wszelkich innych aspektów 
działalności szpitala. Wycią-
galiśmy wnioski, a poprzez 
eliminacje niekorzystnych 
czynników poprawialiśmy 
swoją jakość i bezpieczeństwo 
pacjenta – rzecz absolutnie dla 
nas najważniejszą. Dla zarzą-
dzającego szpitalem, posiada-
nie wykładni, jaką jest wykaz 
standardów Centrum Monito-
rowania Jakości, stanowi bar-
dzo ważny element komuniko-
wania się z lekarzami. Ja wiem, 
czego od nich wymagam, a oni 
wiedzą, na jakiej podstawie 
będę ich oceniał. 

I chyba dzięki temu pa-
cjenci też wiedzą, czego mogą 
oczekiwać przychodząc do 
szpitala?

- Dokładnie tak. W końcu 
całe to działanie jest nakiero-
wane na pacjentów - bez nich 
istnienie szpitali nie miałoby 
przecież sensu. Zgodnie ze 
spojrzeniem, jakie promuje 
Centrum Monitorowania Ja-
kości, chory musi mieć świa-
domość, że trafia do dobrego 
szpitala i że od początku jest 
bezpieczny. Obowiązkiem 
lekarzy jest informowanie 
na każdym etapie o jego pra-
wach. Lekarze muszą też uzy-
skać zgodę pacjenta na każdy 
zabieg, któremu ma zostać 
poddany, uświadamiając mu 
jednocześnie powody, możli-
wość ewentualnych powikłań, 
itd.  Proces edukacji pacjenta, 
jego świadoma zgoda i współ-
uczestnictwo w procesie le-
czenia powodują, że czuje się 
bezpieczniej, wie na co choruje 
i, co ważne, umie dbać o swoje 
zdrowie także po zakończeniu 
hospitalizacji.

Czy nowa przychodnia 
zdrowia MCZ w Legnicy też 
trzyma te wysokie standardy, 
jakie stały się waszym zna-
kiem rozpoznawczym w Lu-
binie?

- Jak najbardziej tak. Wy-
starczy odwiedzić tę przy-
chodnię, by nie mieć co do 
tego żadnych wątpliwości. 
Wprowadziliśmy zintegrowa-
ny system zarządzania jako-
ścią wg. norm ISO, stosujemy 
doświadczenia z programu 
„Czysty szpital, czyste lecze-
nie”. Kontraktujemy nowego 
rodzaju poradnie specjali-
styczne. Mamy bardzo dobrze 

rozwiniętą podstawową opie-
kę zdrowotną. Choć zaopto-
waliśmy już ponad 14 tysięcy 
pacjentów, to miejsc mamy 
znacznie więcej. Nadal każ-
dego, kto się zgłosi, bez pro-
blemu zapiszemy do naszego 
POZ. Będzie mógł korzystać 
z naszej aparatury medycznej, 
ewentualnej kontynuacji lecze-
nia w szpitalu Miedziowego 
Centrum Zdrowia i pomo-
cy naszych specjalistów. Dla 
Legnicy zakupiliśmy świetne 
aparaty USG, wykorzystujące 
technologię 3D. Jako nieliczni 
na Dolnym Śląsku mamy w 
legnickiej przychodni rentgeny 
cyfrowe, dające obraz precy-
zyjny jak z aparatu cyfrowego. 
Dzięki temu lekarz oceniający 
zdjęcie widzi znacznie więcej 
szczegółów niż na tradycyjnym 
zdjęciu RTG, rozpoznaje naj-
drobniejsze zmiany. W naszym 
certyfikowanym laboratorium 
w Lubinie i w Legnicy aparaty 
podlegają codziennemu skalo-
waniu  , co sprawia, że wyniki 
wykonywanych w nich badań 
są powtarzalne, miarodajne, 
pozwalające lekarzowi porów-
nywać, czy objawy choroby się 
nasilają, czy wycofują. Pacjenci  
nie zdają sobie sprawy z tego, 
jak ważna jest jakość badań la-
boratoryjnych.

Stosujecie w swoich przy-
chodniach system godzino-
wej rejestracji. 

- W Lubinie posiadamy 
call center, centrum obsłu-
gi telefonicznej,  w którym 
codziennie kilkanaście  Pań 

rejestratorek ze słuchawkami 
na uszach i mikrofonami przy 
ustach, rejestruje w systemie 
komputerowym pacjentów na 
konkretną godzinę do dowol-
nej przychodni w Głogowie, 
Lubinie, Rudnej czy Legnicy. 
Pacjenci przychodzą o umó-
wionej porze i są przyjęci z 
dokładnością co do kilkunastu 
minut.

Warunków, w jakich ob-
sługujecie legniczan, może 
Wam pozazdrościć niejedna 
przychodnia w kraju. 

- To jest budynek, który 
od początku był projektowany 
jako nowoczesna wielospecja-
listyczna przychodnia zdrowia, 
spełniająca wszelkie standardy 
jeśli chodzi o bezpieczeństwo 
pacjenta, ale też z troską o jego 
samopoczucie. Staraliśmy się 
stworzyć miejsce z przyjazną 
atmosferą, odpowiednim kli-
matem, temperaturą, wilgot-
nością, światłem, kolorystyką. 
Cieszy nas wybudowany przez 
miasto parking obok przy-
chodni, który jest ułatwieniem 
dla naszych pacjentów.   

Z tego, co Pan mówi o 
kontraktowaniu nowych po-
radni, wynika, że przychod-
nia MCZ w Legnicy wciąż się 
rozwija. Jakie są plany?

- Uważamy, że w Legnicy 
jest zbyt mało poradni psychia-
trycznych i chcemy uruchomić 
własną w przychodni MCZ. 
Zgłosiliśmy zapotrzebowanie 
do Narodowego Funduszu 

Zdrowia; mamy nadzieję na 
konkurs, który umożliwi reali-
zację tych planów. Myślimy o 
poradni urologicznej. Na razie 
urolodzy w Legnicy przyjmu-
ją za odpłatnością, prywatnie, 
ale chcemy, aby możliwe było 
udzielanie porad także w ra-
mach ubezpieczenia zdrowot-
nego z NFZ. Już teraz zapra-
szamy do przychodni rodziców 
z dziećmi, bo mamy i dobrych 
pediatrów, i specjalistę neona-
tologa, i endokrynologa dzie-
cięcego. Diagnozujemy nawet 
najbardziej skomplikowane 
schorzenia u dzieci. Zachęcam  
więc wszystkich, by zapoznali 
się z pełną ofertą usług me-
dycznych przychodni w Le-
gnicy, czy to za pośrednictwem 
strony internetowej, czy też 
odwiedzając naszą placówkę.

Wspomniał Pan o abona-
mentach medycznych...

- Tak, bo poza tym, że 
sprzedajemy nasze usłu-
gi komercyjnie, świadczymy 
usługi dla NFZ, obejmujemy 
opieką ponad 17 tys. pacjen-
tów w ramach abonamentów 
medycznych. Te abonamenty 
dają  nieograniczony dostęp 
do specjalistów w ciągu 5 dni 
od zgłoszenia zapotrzebowa-
nia  lub w sytuacjach pilnych 
od razu po zgłoszeniu. Upo-
ważniają też do pakietu badań 
diagnostycznych. 

      
Kto może wykupić abo-

nament?

- To oferta skierowana dla 
zakładów pracy. Warunek jest 
taki, by przynajmniej 40 pro-
cent załogi przystąpiło do sys-
temu. Jeśli przystąpi więcej niż 
60 procent, można otrzymać 
dodatkowe świadczenia dla 
pracowników. 

Czy czujecie misję, żeby 
poprzez propagowanie do-
brych wzorców wymuszać na 
konkurencji dostosowywanie 
się do najwyższych standar-
dów usług?

- MCZ jest członkiem 
Grupy Kapitałowej KGHM 
, która jest nie tylko wielkim 
pracodawcą, ale też dba o 
zdrowie zarówno swoich pra-
cowników, jak i pozostałych 
mieszkańców regionu. Przed 
nami stawiane są wysokie wy-
magania i oczekiwania, stąd 
naturalne, że nasza spółka  
dąży do najwyższych stan-
dardów i je skutecznie osiąga. 
Wydaje się oczywiste, że jeśli 
na rynku usług medycznych 
pojawia się nowy podmiot, np.  
taka przychodnia jak nasza w 
Legnicy – świadcząca usługi 
na najwyższym poziomie -  to 
wymusza na tzw. potencjalnej 
konkurencji lepsze zachowa-
nia. Wszyscy muszą się starać. 
Ten efekt w Legnicy oglą-
damy: obecność naszej przy-
chodni poprawiła jakość usług 
zdrowotnych w całym mieście. 

Pełny zapis rozmowy znaj-
duje się na stronie internetowej: 

24legnica.pl

Fot.:Piotr Kanikowski
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Wielka Wyprzedaż 
Kredytów

Wielka Wyprzedaż 
Kredytów

Wielka Wyprzedaż 
Kredytów

Czy to możliwe , że kredyt jest 
bez prowizji?

Czy to możliwe, że kredyt jest 
bez ubezpieczenia?

Czy to możliwe, że kredyt jest 
bez kosztów, 

a oprocentowanie rozpoczyna się 
już od 5,9%?

* Reklama nie jest ofertą handlową w rozumieniu obowiązującego prawa.

Obniżaj koszty swoich starych kredytów - zamień kilka drogich rat na 1 niską!Obniżaj koszty swoich starych kredytów - zamień kilka drogich rat na 1 niską!

Zadzwoń lub odwiedź Nasz Oddział w Legnicy lub w Lubinie.Zadzwoń lub odwiedź Nasz Oddział w Legnicy lub w Lubinie.

Lubin, ul. Sportowa 50 A
tel. 76 307 00 31 lub 793 689 593
Lubin, ul. Sportowa 50 A
tel. 76 307 00 31 lub 793 689 593

LUBIN:LUBIN:
Legnica, ul. Piastowska 52
tel. 76 720 86 40 lub 538 475 026
Legnica, ul. Piastowska 52
tel. 76 720 86 40 lub 538 475 026

LEGNICA:LEGNICA:

Kredyt do 5 tysięcy tylko ,,Na dowód osobisty"-decyzja w 5 minut.Kredyt do 5 tysięcy tylko ,,Na dowód osobisty"-decyzja w 5 minut.

Partner

Młode malarstwo w Legnicy
Już niedługo poznamy zwycięzców tegorocznych PROMOCJI. 

W piątek 7 listopada w 
legnickiej Galerii Sztuki 
odbył się drugi etap obrad 
jury 24. Ogólnopolskiego 
Przeglądu Malarstwa Mło-
dych PROMOCJE 2014. 
Podczas posiedzenia komi-
sja wybrała laureatów i roz-
dysponowała nagrody. Zwy-
cięzców poznamy jednak 
dopiero podczas uroczyste-
go wernisażu, który odbę-
dzie się w przyszły piątek 
(21 listopada) o godz. 19.00 
w siedzibie Galerii Sztuki. 
Do tej pory nazwiska nagro-
dzonych pozostaną tajne, a 
zakwalifikowane do wysta-
wy obrazy oglądać można w 
Galerii Sztuki oraz Galerii 
Ring. 

W trakcie wernisażu, 
wśród publiczności i bły-
sków fleszy poznamy de-
cyzje jury oraz bohaterów 
wieczoru. Dowiemy się, kto 
będzie autorem przyszło-
rocznej wystawy indywidu-

alnej w Legnicy, gwaranto-
wanej przez Grand Prix oraz 
do kogo powędrują pozosta-
łe nagrody, m.in. finansowe 
czy publikacje w magazy-
nach artystycznych.     

Komisja podkreślała, że 
jej rolą nie jest wskazanie 
najlepszego obrazu, ale naj-
lepszego twórcy. „Szukamy 
postaw, które zasługują na  
dalszą promocję. Myśleli-
śmy o tych autorach, którzy 
według nas mogą jeszcze 
rozwinąć, to co prezentują 
już teraz” – komentował po 
obradach jeden z jurorów. 
Szczególnie, że – jak pod-
kreślał inny profesor i arty-
sta – moment opuszczenia 
uczelni jest tak naprawdę 
dopiero początkiem drogi i 
często właśnie tu następuje 
ważny zwrot dokonujący się 
także poprzez swoiste za-
kwestionowanie dotychcza-
sowej ścieżki, którą młody 
autor wydeptywał wspólnie 

z promotorem.    
Zespół zgodnie pod-

kreślał wysoki poziom te-
gorocznego Przeglądu oraz 
zwrócił uwagę na wzmaga-
jący się w ostatnim czasie 
trend odchodzenia młodych 
twórców od realistycznych 
przedstawień na rzecz po-
wrotu do abstrakcji. Nie 
znaczy to, że obrazy są „o 
niczym”. Są to prace albo 
oparte na  spekulacji do-
tyczącej formy, techniki 
(co też jest treścią sztuki), 
albo też są prace, których 
abstrakcyjność jest czysto 
umowna, które nawiązują 
do pewnych konkretnych 
struktur np. architektonicz-
nych.

W tegorocznych PRO-
MOCJACH członkami jury 
byli malarze i pedagodzy 
z krajowych uczelni arty-
stycznych: Kamil Kuskowski 
(Akademia Sztuki w Szcze-
cinie), Paweł Lewandow-

ski-Palle  (ASP Wrocław), 
Ryszard Woźniak  (Uniwer-
sytet Zielonogórski), a także 
teoretycy sztuki, kuratorzy i 
galernicy: Łukasz Gorczyca 
(Galeria Raster, Warszawa), 

Anna Kania-Saj  (Muzeum 
Miejskie, Magazyn Format, 
Wrocław) i Monika Szpato-
wicz (Galeria Sztuki w Le-
gnicy). 

Wystawa 24. Ogólno-

polskiego Przeglądu Malar-
stwa Młodych PROMOCJE 
czynna jest do 3 grudnia br. 
Wstęp na ekspozycje i wer-
nisaż wolny. 
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KINO KONESERA:
SEANS SPECJALNY W 10 
ROCZNICĘ ŚMIERCI ZYG-
MUNTA KAŁUŻYŃSKIEGO
GODZ. : 19:30*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
19.11.2014
KINO KOBIET:
DZIEŃ DOBRY, KOCHAM 
CIĘ!
Kino Kobiet to impreza tylko 
dla Pań! 
Drogie Panie, jeśli potrzebuje-
cie relaksu, odpoczynku oraz 
oderwania się od codzien-
nych obowiązków tego dnia 
bądźcie razem z nami. Kino 
Kobiet to chwila wytchnienia, 
spędzona w doskonałym to-
warzystwie mamy, siostry lub 
przyjaciółki, to świetna zaba-
wa oraz możliwość zdobycia 
wielu atrakcyjnych nagród!
GODZ. 18:30*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
20.11.2014
POKAZY SPECJALNE:
MATTEO 
Dokument, Czas trwania: 
50 min. Od lat: 15 Produk-
cja: Polska [2014] Premiera: 
31.10.2014 (Polska)
Nowy polski film dokumental-
ny Michała Kondrata przedsta-
wia postać Matteo da Agnone, 
włoskiego egzorcysty, do 
którego grobu przyjeżdżają 
pielgrzymi z całego świata. 
Okazuje się, że obecnie moc 
jego wstawiennictwa jest rów-
nie silna, a nawet silniejsza, 
niż za życia. I choć zmarł 31 
października 1616 r. wciąż eg-
zorcyzmuje, a przy jego grobie 
nawet teraz – 400 lat później 
– dochodzi do cudownych 
uzdrowień i uwolnień od drę-
czeń demonicznych. Niektóre 
z nich zostały pokazane w fil-
mie Michała Kondrata.
GODZ. – 12:15*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 

15.11.2014, 16.11.2014
PREMIERY:
GŁUPI I GŁUPSZY BAR-
DZIEJ /NAPISY
Komedia, Od lat: 15 Produk-
cja: USA
20 lat temu Lloyd i Harry prze-
mierzyli Stany Zjednoczone, 
by odnaleźć tajemniczą pięk-
ną nieznajomą, która pozosta-
wiła w ich rękach walizkę peł-
ną dolarów. Teraz ponownie 
wyruszają w podróż. Tym ra-
zem ich celem jest odnalezie-
nie nieślubnej córki Harry’ego, 
od której mogliby pozyskać 
dla niego nerkę do przeszcze-
pu.
GODZ. – 11:00, 13:30, 18:30, 
21:00
SIEDMIU KRASNOLUDKÓW 
RATUJE ŚPIĄCĄ KRÓLE-
WNĘ / DUBBING / 3D
Animacja, Czas trwania: 90 
min. Od lat: b.o. Produkcja: 
Niemcy
Krasnoludek Bobo przypad-
kowo wywołuje wielkie zamie-

szanie w Zamku Fantabula-
rasa. Przez jego niezdarność 
księżniczka Róża wraz z 
całym dworem pada ofiarą 
klątwy złej wiedźmy i zapa-
da w 100-letni sen. Zły czar 
zdjąć może tylko pocałunek 
prawdziwej miłości. Problem 
w tym, że ukochany księżnicz-
ki – poczciwy kuchcik – trafił 
do niewoli strasznego smoka. 
Krasnoludki, chcąc naprawić 
błąd Bobo, sprowadzić chłop-
ca do zamku i pokonać klątwę, 
wyruszają z misją ratunkową. 
Czeka ich nie lada wyzwanie, 
bo legowisko smoka znajdu-
je się nieopodal siedziby złej 
czarownicy Dellamorty, tej 
samej, która rzuciła czar na 
Różę i bardzo nie lubi niepro-
szonych gości.
Przygotujcie się na baśń nad 
baśniami! Najsłynniejsze baj-

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 14.11.2014
do 20.11.2014 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 obo-
wiązuje na seanse 3D oraz 
w Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 
zł
Tani wtorek Ulgowy – 18 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 
18 zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – 
czw.) 24 zł, (pt. – nd., świę-
ta) 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 do-
płata w wysokości 3 zł. 
Jest to dopłata związana z 
użytkowaniem okularów 3D, 
niezbędnych do właściwego 
odbioru projekcji trójwymia-
rowych. Okulary zostaną 
Państwu udostępnione do 
jednorazowego użytku. Pro-
simy o ich zwrot obsłudze 
kina po seansie.
Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie pojedyń-
cze wejściówki ufundowane przez Kino HE-
LIOS na film pt. „OBYWATEL” w Legnicy – do 
wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją wy-
grać, wyślij maila na adres konkursy@24le-
gnica.pl w treści podając imię i nazwisko oraz 
nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ 
W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

kowe motywy świata łączą 
się i splatają w zdumiewają-
cą opowieść o księżniczkach, 
smokach i krasnoludkach.
GODZ. – 12:00
SIEDMIU KRASNOLUDKÓW 
RATUJE ŚPIĄCĄ KRÓLE-
WNĘ / DUBBING
GODZ. – 10:00, 15:00, 17:00
TYTUŁY TYGODNIA:
BELLA I SEBASTIAN - DUB-
BING
Familijny, Czas trwania: 120 
min. Od lat: 7,  Produkcja: 
Niemcy
GODZ. – 10:30, 12:45, 17:15
INTERSTELLAR - NAPISY
SF / Akcja / Przygodowy, 
Czas trwania: 190 min. Od lat: 
15 Produkcja: Wlk. Brytania / 
USA
GODZ. –14:00, 17:30, 21:00
OBYWATEL
Komedia / Dramat, Czas trwa-
nia: 120 min. Od lat: 15 Pro-
dukcja: Polska
GODZ. – 10:15, 15:00, 19:00, 
21:15
DZIEŃ DOBRY, KOCHAM 

CIĘ! 
Komedia romantyczna, Czas 
trwania: 110 min. Od lat: 15 
Produkcja: Polska
GODZ. –10:00*, 11:15**, 
13:30, 15:45, 18:00***, 
20:15***,21:15****,  22:15***
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
15.11.2014, 16.11.2014
** SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
15.11.2014,16.11.2014
*** SEANS NIE ODBĘDZIE 
SIĘ 20.11.2014
**** SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
20.11.2014
[REC] 4: Apokalipsa / NAPISY
GODZ. – 22:00
PINOKIO - DUBBING
Familijny, Czas trwania: 103 
min. Od lat: b.o. Produkcja: 
Niemcy
GODZ. – 16:00
BOGOWIE 
Dramat / Biograficzny, Czas 
trwania: 145 min., Od lat: 15 
GODZ. – 12:30, 19:30*
* SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
19.11.2014
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KREDYT

ODDŁUŻENIA

KONSOLIDACJE

Legnica: ul. Pocztowa 7, lok.14

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

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

z mniejszą ratą już jest!

  WYSOKA

PRZYZNAWALNOŚĆ

Oprocentowanie od 

5,8%
do24h

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

Głogów: Rynek 65, lok. 1
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Trener Michał Grząd-
kowski nie ukrywał zado-
wolenia z własnej pracy jak i 
postawy swoich zawodników 
w tegorocznych rozgrywkach. 
W ostatnim jesiennym meczu 
legniczanie pokonali Ślęzę 
Wrocław na własnym ternie 
5:0 po dwukrotnych trafie-
niach Czarneckiego i Cieślika 
oraz golu Stachowskiego z 
rzutu karnego. –  Ten wynik 
był najmniejszym wymiarem 
kary. Ślęza praktycznie nie 
zagroziła naszej bramce. Gra-
tuluję całemu zespołowi całej 
– równej rundy i oczywiście 
awansu do rozgrywek makro-
regionalnych  – mówił wyraź-
nie szczęśliwy trener Michał 
Grządkowski. 

Trzeba nadmienić, że 
Miedź podczas jesieni zdoby-
ła w 15 meczach 38 punktów. 

Legniczanie byli groźnym ry-
walem dla każdego przeciw-
nika i zdobywali sporo bra-
mek. Bilans strzelonych goli 
także wygląda imponująco. 
Miedź zmuszała bramkarzy 
rywali do kapitulacji 58 razy. 
Bramkarze naszej drużyny 
piłkę z siatki wyciągali tylko 
dwunastokrotnie.

-  Bardzo chciałbym po-
chwalić swój zespół, bo w 
porównaniu z ubiegłym se-
zonem, kiedy otarliśmy się 
o awans do makroregionu 
chłopcy zrobili duży krok 
naprzód  – dodał Grządkow-
ski. To prawda. Miedź mimo 
słabszego początku rundy z 
czasem stała się drużyną nie 
do przejścia, co udowodniła 
kolejnymi wysokimi zwycię-
stwami. Teraz, gdy legnicza-
nie dopięli swego na wiosnę 

wystartują w Lidze Makro-
regionalnej Juniorów Młod-
szych, gdzie rywalizować ze 
sobą będą 32 najlepsze dru-
żyny w Polsce, które zostaną 
podzielone na 4 grupy.

Wielkie brawa za ten wy-
czyn należą się całemu zespo-
łowi oraz trenerowi Grząd-
kowskiemu. Gratulujemy 
awansu i życzymy sukcesów 
na wiosnę. Awans do rozgry-
wek makroregionalnych jest 
także dowodem na ciągły i 
jak widać prawidłowy rozwój 
Akademii Piłkarskiej Miedzi 
Legnica, która z dnia na dzień 
staję się jeszcze bardziej pro-
fesjonalna a dzięki takim suk-
cesom, także rozpoznawalna 
w całej Polsce.

Żródło: Miedź Legnica

Juniorzy młodsi Miedzi Legnica zakończyli już rundę jesienną aktualnego 
sezonu. Zakończyli ją odnosząc nie lada sukces. Na wiosnę legniczanie 
zagrają w prestiżowej Lidze Makroregionalnej, do której awansowali dzięki 
znakomitej postawie jaką prezentowali od początku sezonu.

Gratulujemy sukcesu 
juniorom młodszym!
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