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Wyborcza dogrywka:  
gdzie, kto, z kim
W niedzielę 30 listopada mieszkańców Legnicy, Zło-
toryi, Jawora, Ścinawy i kilku wiejskich gmin czeka 
druga, rozstrzygająca tura wyborów samorządowych. 
Lokale wyborcze – te same co 16 listopada - będą 
otwarte od godz. 7 do 21. 
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Jeden Bochenek 

Rozumiem wściekłość i upokorzenie działaczy Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej, wywiedzionych w pole przez Igna-
cego Bochenka. Odstąpili mu miejsce na swej liście, a ten 
ledwie zdobył mandat radnego, przeszedł do obozu wro-
ga. Może Bochenek nie ma cnoty lojalności, ale przez lata 
funkcjonowania w polityce zmysł przetrwania rozwinął mu 
się wybornie.

Będąc w nowej radzie miejskiej jedynym reprezentantem 
ugrupowania SLD Lewica Razem, w obozie Tadeusza 
Krzakowskiego pełniłby marginalną, upokarzającą rolę 
maszynki do głosowania. Przechodząc na drugą stronę ma 
szansę wynegocjować dla siebie na przykład stanowisko wi-
ceprzewodniczącego samorządu i w jakimś sensie dołączyć 
do rozgrywających. Zapewne granie nawet nie drugich, ale 
trzecich skrzypiec, eksministra nie może rajcować. 
Wydaje się, że dla powstającej koalicji Platformy Obywa-
telskiej i Porozumienia dla Legnicy nieporównanie więk-
sze znaczenie niż jeden głos Bochenka ma psychologiczny 
efekt tego transferu. Oto zanim prezydent zdążył otrzą-
snąć się po ciosie, jakim musiała być dla niego nie do końca 
udana pierwsza tura wyborów, dostał prztyczka w nos. Z 
bezczelną arogancją przeciwnicy Tadeusza Krzakowskiego  
demonstrują wyborcom, że przejęli inicjatywę. W czasie, 
gdy prezydent ma głowę zaprzątniętą nadciągającym poje-
dynkiem z Jarosławem Rabczenką, wskakują mu za plecy i 
demolują jego polityczne zaplecze. Nie czekając na wynik 
dogrywki, po swojemu konstruują polityczny układ na naj-
bliższe cztery lata. 
To daje im taktyczną przewagę. Nawet jeśli Tadeusz Krza-
kowski wygra drugą turę wyborów (co wydaje się bardzo 
prawdopodobne) straci potem mnóstwo czasu i energii na 
poukładanie sobie nowej rady po swojemu. W kontekście 
zdarzeń z ubiegłego tygodnia, hasło „Nowa energia, nowa 
jakość” z plakatów Jarosława Rabczenki nabrało przewrot-
nego sensu, bo dotąd takich rzeczy w Legnicy naprawdę 
nie było. Wcześniej to Tadeusz Krzakowski, bezapelacyjny 
mistrz trzech kadencji, od początku do końca kontrolował 
sytuację na scenie politycznej. 
Złość skupił na sobie Ignacy Bochenek. Z punktu widzenia 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej  jest ewidentnym zdrajcą. 
Szkopuł w tym, że w polityce to pojęcie w dużej mierze 
traci swój pejoratywny wydźwięk. Jeśli rozumieć politykę 
jako sztukę osiągania celów, zdrada  jest jej (nomen omen) 
chlebem powszednim. Od czasu, kiedy Grecy podstawili 
pod bramy Troi drewnianego konia z zamkniętymi w środ-
ku żołnierzami, niejedną wojnę wygrano dzięki sprzenie-
wiercom i podstępom.
Ignacy Bochenek okazał się koniem trojańskim wsta-
wionym na listę wyborczą SLD. Ale Sojusz nie może go 
potępiać bez narażenia się na zarzut hipokryzji, jeśli nie 
dostrzegał dotąd niczego złego w postawie chociażby Jana 
Kurowskiego, radnego ostatniej kadencji, który w wyniku 
zakulisowych targów zrezygnował z niezależności i prze-
szedł na stronę prezydenckiej koalicji. 
Trochę dziwię się larum, jakie w sprawie Bochenka pod-
niosły niektóre osobistości Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej, bo nie wydaje mi się, by politykom wypadało w takich 
sytuacjach unosić się świętym oburzeniem. Święte oburze-
nie na przejawy nielojalności radnych to bez dwóch zdań 
wyłączny przywilej wyborców. Wprawdzie na razie legni-
czanie niewiele mogą w tej sprawie zrobić, ale za cztery lata 
znów będą mieli głos. A media nie pozwolą im zapomnieć. 
Na pewno. 

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

Atrakcje Parku Bielańskiego
Legnicki Street Workout Park, w Parku Bielańskim, zgodnie z zapowiedziami, wzbogacił się o kolejne 
urządzenia dla miłośników gimnastyki i ewolucji. 

Tym razem, uwzględniając sugestie 
użytkowników, zainstalowano drabinki, 
kółka czy poręcze dla zaawansowanych. 
Odbiór tego obiektu miał miejsce 21 listo-
pada. Jego zarządcą jest Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. 

Przypomnijmy, że latem w sąsiedztwie 
skateparku gmina zbudowała pierwsze 
urządzenia w Street Workout Park. Ko-

rzystający z nich legniczanie poprosili, by 
wyposażenie dodatkowo jeszcze poszerzyć 
o przyrządy dla bardziej zaawansowanych. 
Tak się też stało. Koszt dodatkowych prac 
to ponad 35 tys. zł.

Także latem tego roku w Parku Bie-
lańskim zbudowana została nowoczesna 
siłownia z urządzeniami do wszechstron-
nych ćwiczeń. A tuż przy niej - piękny plac 

zabaw dla dzieci. W minionym roku prze-
kazano użytkownikom jeden z najnowo-
cześniejszych w kraju skateparków, który 
natychmiast stał się mekką dla miłośników 
sportów ekstremalnych. Przyjeżdżają tutaj 
z całego kraju i z zagranicy, bo mają dosko-
nałe warunki do treningów i zabawy.

źródło: UM Legnica
FOT. URZĄD MIASTA W LEGNICY

W Parku Bielańskim rozrasta się strefa dla miłośników aktywnego wypoczynku. 

Wyborcza dogrywka: gdzie, kto, z kim
W niedzielę 30 listopada mieszkańców Legnicy, Złotoryi, Jawora, Ścinawy i kilku wiejskich gmin 
czeka druga, rozstrzygająca tura wyborów samorządowych. Lokale wyborcze – te same co 16 listo-
pada - będą otwarte od godz. 7 do 21. 

W legnickiej dogrywce 
zmierzą się urzędujący pre-
zydent Tadeusz Krzakowski i 
wystawiony przez Platformę 
Obywatelską Jarosław Rab-
czenko, wiceprzewodniczący 
powiatowych struktur partii i 
prezes Agencji Rozwoju Re-
gionalnego Arleg. W pierwszej 
turze Tadeusza Krzakowskie-
go poparło  13.448 wyborców, 
o ponad 5,5 tys. więcej niż 
Jarosława Rabczenkę (7.895 
głosów). Wacław Szetelnicki, 
kandydat Prawa i Sprawiedli-
wości, który 16 listopada uzy-
skał trzeci wynik oraz prawie 
6,5 tys. głosów, przed dogryw-

ką nie poparł żadnego z rywali.  
W Złotoryi mieszkańcy 

wybiorą pomiędzy aktual-
nym burmistrzem Ireneuszem 
Żurawskim a przedstawi-
cielem komitetu 2014 Plus 
Robertem Pawłowskim – 
drobnym przedsiębiorcą za-
angażowanym od lat w szereg 
lokalnych inicjatyw, redakto-
rem naczelnym miesięcznika 
Echo Złotoryi i współtwórcą 
Złotoryjskiego Klubu Foto-
graficznego. 16 listopada uzy-
skali bardzo zbliżony wynik 
– obu poparło po ok. 30 proc. 
głosujących. 

W Jaworze do dogrywki 
staną burmistrz Artur Urbań-
ski z Porozumienia Prawicy 
oraz wystawiony przez Plat-
formę Obywatelską  Emilian 

Bera – radny minionej kaden-
cji i członek komisji rewizyj-
nej. W pierwszej turze dużo 
więcej jaworzan opowiedziało 
się za Emilianem Berą (45,95 
proc) niż za Arturem Urbań-
skim (25,98 proc.).

W Ścinawie walczący o 
reelekcję burmistrz Andrzej 
Holdenmajer, który w pierw-
szej turze uzyskał 42,26 proc. 
głosów. Jego rywalem jest Kry-
stian Kosztyła. 16 listopada 
Kosztyle zabrakło niespełna 
półtora procenta głosów, by 
wygrać z Holdenmajerem bez 
dogrywki. 

W gminie wiejskiej Choj-
nów wójtem zostanie albo 
Andrzej Pyrz (33,32 proc. 
głosów w pierwszej turze) albo 
Barbara Jasińska (25,60 proc.). 

W Legnickim Polu sprawa 
rozstrzygnie się między  Hen-
rykiem Babuśką (40,23 proc.) 
a Katarzyną Roman-Cwynar 
(31,90 proc.). Pasjonująco 
zapowiada się pojedynek w 
gminie wiejskiej Lubin, gdzie 
naprzeciwko siebie staną wójt 
Irena Rogowska (21,93 proc.) 
i Tadeusz Kielan (35,77 proc). 
W Rudnej będzie dogrywka 
pomiędzy  długoletnim wój-
tem Władysławem Bigusem 
(47,04 proc.) a Waldemarem 
Latosem (27,46 proc.). W 
gminie Zagrodno mieszkań-
cy zdecydują, czy schedę po 
wójcie Mieczysławie Słoni-
nie obejmie Tadeusz Szklarz 
(41,78 proc.), czy Maciej Ko-
szelowski (28,97 proc.).
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Drodzy Legniczanie!
	 Serdecznie	dziękuję	za	poparcie	udzielone	mi	w	I	turze	wyborów	samorządowych.	Przed	nami	II	tura,	w	
której	Legniczanie	wybiorą	prezydenta	miasta.	
 
	 Bycie	prezydentem	Legnicy	to	wielka	odpowiedzialność,	a	nie	plebiscyt	popularności.	Najbliższych	kilka	lat	
zadecyduje	o	dalszym	rozwoju	naszego	miasta.	To	ostatni	okres	finansowania	unijnego.	Nie	możemy	sobie	teraz	
pozwolić	na	eksperymenty,	populistyczne	hasła	i	obietnice	bez	pokrycia.	Zarządzanie	miastem	to	odpowiedzial-
ność	za	każdego	spośród	stu	tysięcy	mieszkańców	–	od	przedszkolaka	po	seniora.	Każdy	Legniczanin	ma	swoje	
oczekiwania	i	potrzeby.	Ja	je	znam,	bo	zawsze	uważnie	wsłuchuję	się	w	Państwa	głos.	Jestem	otwarty	na	roz-
mowę,	nawet	o	najtrudniejszych	sprawach,	bo	dialog	z	Państwem	to	podstawa	mojego	skutecznego	i	rzetelnego	
działania.	

	 Jestem	dumny	z	tego,	co	udało	nam	się	dotychczas	wspólnie	osiągnąć,	z	tego,	że	Legnica	pięknieje,	zmienia	
się	na	lepsze	i	wciąż	rozwija.	Ale	wiem	też,	że	jeszcze	sporo	zostało	do	zrobienia.	I	wiem,	jak	to	osiągnąć.

	 Obiecać	można	wszystko.	Słowa	nic	nie	kosztują.	Moim	zdaniem	jest	to	jednak	nieuczciwe.	Wyznaję	zasa-
dę,	że	należy	brać	odpowiedzialność	za	własne	słowa	i	czyny.	Jestem	wobec	Państwa	zawsze	uczciwy.	Postępuję	
etycznie.	W	mojej	opinii,	aby	być	dobrym	prezydentem,	trzeba	być	realistą	i	twardo	stąpać	po	ziemi.	Tu	nie	ma	
miejsca	na	fantazje	i	mrzonki,	tu	liczą	się	konkrety,	a	nie	obiecanki.	Trzeba	zdawać	sobie	sprawę	z	zagrożeń,	
umieć	dostrzegać	 i	rozwiązywać	problemy	miasta	 i	 jego	mieszkańców.	Zawsze	robiłem	wszystko,	co	w	mojej	
mocy,	aby	być	takim	właśnie	prezydentem.	Wierzę,	że	Legniczanie	to	wiedzą	i	w	II	turze	wyborów	postawią	na:	
uczciwość,	kompetencje,	doświadczenie,	rozsądek	i	konsekwencję	w	działaniu.

Proszę o Państwa głos 30 listopada!
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WFM życzy spełnienia marzeń o kuchni
Baster Kuchnie to nowy salon w Legnicy przy ul. Kamińskiego 31. 

Właściciele studia - Pano-
wie Rafał i Michał Banach służą 
legniczanom swym wieloletnim 
doświadczeniem przy urządza-
niu kuchni. Doradzają, przy-
gotowują projekty i realizują je 
z dbałością o najwyżsżą jakość. 
Tysiące zadowolonych klientów 
traktują jako swój najcenniejszy 
kapitał.

Jako wyłączny legnicki 

przedstawiciel oferują marko-
we meble produkowane przez 
WFM Kuchnie, bazujące na 
materiałach najwyższej jakości 
i najnowocześniejszych tren-
dach we wzornictwie. Z takim 
partnerem możliwa staje się 
realizacja kuchni marzeń, dla-
tego projekty przygotowywane 
przez Baster Kuchnie starają się 
spełniać wszelkie oczekiwania 

klientów, bez żadnych kompro-
misów. 

W ofercie do zabudowy 
jest również sprzęt AGD reno-
mowanych producentów, m.in. 
AEG, Electrolux, Whirlpool 
Cube czy Bosch i Siemens. Tak 
jak na produkty WFM Kuch-
nie, można na niego otrzymać 
aż 5-letnią gwarancję. 

Poza tym zamawiając meble 
wraz ze sprzętem AGD, klienci 
otrzymują kompleksową usługę 
w postaci transportu, wniesienia, 
montażu oraz podłączenia urzą-
dzeń przez certyfikowanych 
instalatorów. W Baster Kuchnie 
można zaopatrzyć się również w 
armaturę, oświetlenie, wkłady, 
organizery wewnętrzne czy bla-
ty kamienne - jednym słowem 
we wszystko, co powinno zna-
leźć się w kuchni.

Firma proponuje  także  
wsparcie finansowe w postaci 
rat 0 procent rozłożonych nawet 
na 36 miesięcy. 

W lipcu 2008 do pew-
nego legnickiego mieszkania 
zapukał kurator sądowy w 
towarzystwie trzech poli-
cjantów. Na mocy nakazu 
sądowego zażądał od Renaty 
i Piotra Dzikowiczów wyda-
nia ich jedynego syna. Tak 
jedenastoletni wówczas Paweł 
trafił do pogotowia opiekuń-
czego, gdzie miał czekać na 
finał procesu o pozbawienie 
Dzikowiczów praw rodziciel-
skich.

Państwo zainteresowało 
się Dzikowiczami choć nie 
stanowili patologicznej ro-
dziny, nie pili alkoholu, nie 
bili Pawła i bardzo go kocha-
li. Impulsem do interwencji 
okazał się fakt, że w ciągu 
czterech lat nauki chłopiec 
trzykrotnie zmieniał szkołę. 
Za każdym razem, gdy popa-
dał w konflikty z rówieśnika-
mi, rodzice murem stawali po 
jego stronie, nie bojąc się przy 
tym zadzierać z nauczycie-
lami i dyrekcją placówek. W 
końcu ktoś uznał, że ta nado-
piekuńczość nie jest dobra dla 
dziecka. Poza wszystkim Dzi-

kowiczowie wydawali się inni 
niż reszta rodziców, niepoko-
jąco dziwni. U pani Renaty, 
która od 11 roku życia do-
znawała objawień religijnych, 
i pozostającego pod jej silnym 
wpływem pana Piotra, specja-
liści dopatrzyli się zaburzeń 
psychotycznych niebezpiecz-
nych dla zdrowego rozwoju 
chłopca.

14 listopada 2008 zapadł 
wyrok. Sąd uznał, że nie ma 
przesłanek do pozbawienia 
rodziców praw wobec Pawła, 
ale trzeba czasowo ograni-
czyć im władzę rodzicielską. 
Chłopiec został umieszczony 

w placówce opiekuńczej. Jego 
powrót do domu został uza-
leżniony od podjęcia przez 
rodziców skutecznej terapii 
farmakologicznej. 

Renata i Piotr Dzikowi-
czowie od początku tego pro-
cesu mieli poczucie krzywdy. I 
od początku byli zdecydowani 
poruszyć niebo i ziemię, by 
odzyskać swoje dziecko.

W latach 2009- 2010 ich 
historia odbiła się szerokim 
echem w mediach. Elżbieta 
Jaworowicz z TVP poświęciła 
jej dwa odcinki swojej "Spra-
wy dla reportera". Goście 
programu nie zostawili na 

legnickim sądzie suchej nit-
ki. Eurodeputowany Janusz 
Wojciechowski mówił na an-
tenie, że Temida w Legnicy 
ma bielmo na oczach i lód w 
sercu. Potem Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak 
złożył wniosek o uchylenie 
zawieszenia władzy rodziciel-
skiej  i o uchylenie w trybie 
pilnym orzeczenia o umiesz-
czeniu chłopca w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. 

Ruszył proces, ale Paweł 
nie mógł dłużej przebywać 
w pogotowiu opiekuńczym. 
Trafił do Domu Dziecka. Jego 
gehenna skończyła się dopie-

ro 10 sierpnia 2010, gdy sąd 
postanowił, że chłopiec może 
wrócić do rodziców i ustano-
wił nad Dzikowiczami nadzór 
kuratora. 

Nadszarpnięte zaufanie 
do organów państwa sprawi-
ło, że Piotr i Renata Dzikowi-
czowie sprzedali mieszkanie 
i razem z Pawłem wyjechali 
do Londynu, gdzie od kilku 
lat próbują sobie na nowo 
ułożyć życie. Chłopak, dziś 
szesnastoletni, chodzi do an-
gielskiej szkoły i dobrze sobie 
radzi. Do Polski raczej już nie 
wrócą. 

Rodzice chłopca, który na skutek decyzji legnickiego sądu spędził półtora roku w pogotowiu opiekuńczym i domu dziecka, domagają się od polskiego 
państwa 400 tys. zł odszkodowania. W Anglii, dokąd wyemigrowali po odzyskaniu swojego dziecka, czekają na rozpatrzenie swej sprawy przez Sądu 
Okręgowy w Legnicy.

Chcą odszkodowania za rozłąkę z synem

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Pożegnaj się z okularami w kilkanaście sekund!

LASEROWA KOREKCJA WZROKU
Wiemy, że laserowa korekcja wad wzroku znacznie poprawia jakość 

życia. Pozwala na nowo wyraźnie widzieć świat, uprawiać sport, bez 
przeszkód rozwijać karierę zawodową. Wielu pacjetom powraca wiara 
w siebie i życiowy entuzjazm. We Wrocławskim Eye – Laser Center 
od ponad 15 lat przeprowadzane są zabiegi laserowej korekcji wzroku. 
Rocznie w placówce wykonuje się ponad 1000 zabiegów laserowej ko-
rekcji wady wzroku. Eye – Laser Center jako jedyna placówka we Wro-
cławiu przeprowadza zabiegi laserowej korekcji przy pomocy LASERA 
EXCIMEROWEGO Wave Light® EX500 przeznaczonego do wyko-
nywania precyzyjnych i bezpiecznych zabiegów laserowej korekcji wady 
wzroku. To prawdziwy Rolls Royce wśród laserów excimerowych.

Laser Wave Light® EX500 został zakupiony do kliniki pod koniec 
ubiegłego roku. Nowej generacji laser pozwala korygować wady wzro-
ku, które nie podawały się dotychczasowym metodom leczenia, wobec 
których bezradne są również inne typy laserów. Ulepszona technologia 
ścieżki wiązki lasera pozwala na oszczędność tkanki rogówki podczas 
zabiegu. Dzięki temu moż liwa jest korekcja wyższych wad wzroku przy 
cienkiej rogówce.

O skuteczności zabiegów laserowej korekcji wady wzroku prze-
konali się również nasi pracownicy, których opinie zamieściliśmy 
obok. Przeczytajcie, co mówili miesiąc po zabiegu.

Zabiegi laserowej korekcji w Eye - Laser Center wykony-

wane są przy pomocy jednego z najnowocześniejszych na  

świecie laserów excimerowych - przeznaczonych do bezpiecznej 

 i precyzyjnej korekcji wad wzroku.

OPINIE NASZYCH PACJENTÓW  
– PRACOWNIKÓW

„Ja o zabiegu już praktycznie zapomniałam! Tak szybko przyzwyczaiłam się do ostrego widzenia, że już nie 
wyobrażam sobie,  iż mogło być inaczej! Rozpoznawanie bez problemu sąsiadów na ulicy, ostre widzenie wieczo-
rem i przede wszystkim prowadzenie samochodu bez obaw, stały się dla mnie czymś całkowicie naturalnym, choć 
nadal cieszą tak samo, jak bezpośrednio po zabiegu. Komfort spowodowany ostrym widzeniem przez cały czas jest 
nie do opisania. Już nie mogę się doczekać kiedy wrócę do aktywności fizycznej i na wieczorne bieganie nie będę 
musiała zakładać soczewek. ''

Justyna

„Już za kilka dni mija miesiąc po zabiegu laserowej korekcji wzroku, a tym samym mój okres rekonwale-
scencji dobiega końca!! Ku mojemu zaskoczeniu nie było tak ciężko, już po 2  tygodniach mogłam swobodnie 
korzystać z komputera (czego wymaga moja praca), promienie słoneczne już mi nie przeszkadzają i obywam się 
bez okularów przeciw słonecznych, a wieczorne czytanie książek nie powoduje łzawienia. Kropelki nawilżające 
noszę zapobiegawczo w torebce ale nawet nie pamiętam o ich stosowaniu gdyż suchość oka zupełnie ustąpiła. 
Jeszcze kilka dni i wracam do moich zajęć sportowych....''

Ewelina

INFOLINIA DLA PACJENTÓW

tel: 607 668 022

zainteresowanych laserową  
korekcją wzroku

INFORMACJE, REZERWACJA
TERMINÓW BADAŃ ORAZ ZABIEGÓW

WROCŁAWSKIE EYE-LASER CENTER ul. Oławska 9; 50-123 Wrocław
REJESTRACJA: 71 344 80 80; 71 790 00 30, e-mail: info@eyelaser.pl; www.eyelaser.pl; 

OFERTA RABATOWA DLA  
PRACOWNIKÓW KGHM  

ORAZ ICH RODZIN

Proponujemy 50 % zniżki na wszystkie 
badania okulistyczne

ZNIŻKI NA ZABIEGI LASEROWEJ  
KOREKCJI WZROKU
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Rośnie krąg podejrzanych
Siódma osoba usłyszała zarzuty po tym, jak w wyborczą niedzielę ujawniono proceder skupowania za 20-30 zł głosów na jednego z kandydatów na bur-
mistrza. Prokurator Anna Chomiczewska, szefowa Prokuratury Rejonowej w Legnicy, zapowiada kolejne zatrzymania. Postępowanie jest w toku.

Dotychczas w tzw. wybor-
czej aferze w Złotoryi zarzuty 
usłyszeli organizator i sponsor 
akcji Sławomir T., pracują-
cy na jego zlecenie Janusz K. 
oraz pięć osób, które zgodziły 
się za łapówkę zagłosować na 
burmistrza Ireneusza Żuraw-
skiego. Wszystkim - i korum-
pującym, i skorumpowanym 
- grozi od 3 miesięcy do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Prokuratura ma ustalone 
nazwiska kolejnych osób, któ-
re dały się skusić na pieniądze.

W polskim prawie jest 
przepis, umożliwiający spraw-
cy korupcji uniknięcie od-
powiedzialności, jeśli odpo-
wiednio wcześnie powiadomi 
organa ścigania i ujawni waż-
ne fakty, o których śledczy do 

jego zgłoszenia nie wiedzieli. 
Zdaniem prokurator Anny 
Chomiczewskiej, taki przypa-
dek w Złotoryi nie zachodzi, 
bo prokuratura sama ustaliła, 
kto udzielił, a kto przyjął ko-
rzyść majątkową. Jednak jeśli 
zamieszani w proceder sami 
się zgłoszą, przyznają do winy 
i okażą skruchę, może to być 
podstawą do nadzwyczajnego 
złagodzenia kary, odstąpienia 
od jej wymierzenia lub umo-
rzenia postępowania.

Prokuratura nie ujawnia, 
czy zabezpieczono nagrania z 
monitoringu i czy sprawdza-
ne są połączenia z telefonów 
komórkowych Janusza K. i 
Sławomira T. Poza powiado-
mieniem złożonym przez Ra-
fała Miarę nie wpłynęło żadne 
inne w tej sprawie. Opubli-
kowany w internecie film, na 
którym Janusz K. instruuje 
przekupionych wyborców, jak 

mają głosować, jest jedynym, 
jaki dotarł do prokuratury. W 
internecie pojawiają się suge-
stie, że nagranie go z ukrytej 
kamery mogło stanowić zła-
manie prawa.

- Rozważymy także i tę 
kwestię - mówi prokurator 
Anna Chomiczewska. Dodaje 
jednak: - Do złamania prawa 
doszłoby tylko wówczas, gdy-
by ujawniający informację nie 
był uprawniony do jej uzyska-
nia. Trudno uznać, że autor fil-
mu jest osoba nieuprawnioną, 
skoro uczestniczy w nagranej 
na filmie rozmowie.

Paweł Kochanowski, peł-
nomocnik Komitetu Wybor-
czego Wyborców Ireneusz 
Żurawski - Dobry Gospodarz, 
wydał oświadczenie w sprawie 
nagrania, które stało się pod-
stawą śledztwa i zatrzymania 
7 złotoryjan. "Jako pełnomoc-
nik wyborczy Komitetu Wy-

borczego Wyborców Ireneusz 
Żurawski - Dobry Gospodarz 
stanowczo zaprzeczam, jakoby 
Burmistrz Miasta Złotoryja 
i jednocześnie kandydat na 
Burmistrza Miasta Złotoryja 
Ireneusz Żurawski jak rów-
nież osoby z Komitetu Wy-
borczego Wyborców Ireneusz 
Żurawski – Dobry Gospodarz 
brały udział w tym procede-
rze. Łączenie ewidentnie wy-
reżyserowanego filmu z osobą 
burmistrza, jest nadużyciem, 
mającym na celu zdyskredy-
towanie jego osoby w oczach 
wyborców. Stanowczo pod-
kreślam, że zarówno podej-
mowanie prób przekupstwa 
przeciwko któremukolwiek 
z kandydatów, jak i bezpod-
stawne sugerowanie winnych 
jest naganne i społecznie nie-
pożądane." - pisze Paweł Ko-
chanowski.

FOT. YOUTUBE.PL

OPERATOR UKRYTEJ KAMERY: Kurwa. Co ty, kur-
wa w chuja walisz z chłopakami.

Grupa kilku mężczyzn z Januszem K. chowa się w bramie 
przy ul. Piłsudskiego.

JANUSZ K.:Chodź tu, kurwa. Kamery popier (...) wszę-
dzie...

OPERATOR: No już też, kurwa, ja się zbuchałem, mu-
szę, kurwa, okulary nosić, kurwa. I ten... Na kogo mają, kurwa 
głosować?

JANUSZ K. Oni wiedzą...
GŁOS: Żurawski.
JANUSZ K. … no to już mu mówiłem.
OPERATOR: No to powiedz. Powiedz jeszcze raz. 

Żurawski i kto?
GŁOS: Gmerek.
RYSIEK: Na samym końcu jeszcze (...)
OPERATOR: Cicho, nie odzywaj się.
JANUSZ K.: Cicho, kurwa, spokojnie, bo...
OPERATOR: Powiedz kto.
GŁOS: Spokojnie, kurwa, cicho.
GŁOS: Cicho, cicho.
OPERATOR: Ale mów, powiedz, od razu, oni żeby słyszeli 

na kogo. Siema, ziomuś. Weteran. Siemasz.
JANUSZ K. (…) oni już byli.
GŁOS: Nie, ja byłem (…) ty mi nie dałeś
OPERATOR. On był. Tu, Tu. On tu był. No. No, i, kur-

wa... No.
JANUSZ K. To ja od razu się z wami...
Janusz K. trzyma w ręce plik banknotów, odlicza należność. 

Rozlicza się ze zwerbowanymi.
OPERATOR: Ale powiedz jeszcze raz na kogo mają gło-

sować.
JANUSZ K: Żurawski.
OPERATOR: Żurawski. I kto jeszcze? I kto? No?
JANUSZ K: Dostałeś. Dostałeś wizytówkę.
GŁOS: No, ale gdzieś przesiali, bo to pijacy są. Oni zaraz 

pójdą normalnie głosować.
RYSIEK: Ja zara idę (…)
OPERATOR: No, daj chłopakom, kurwa. Ja nie będę do 

nich wydzwaniał, bo mi nikt na kartę nie da.
GŁOS: Masz wizytówkę jeszcze?
OPERATOR: Nie mam.(...) Daj Diabłowi.
JANUSZ K: Najwaj... najważniejszy jest dla mnie Żuraw-

ski.
RYSIEK: A drugi?
OPERATOR: Trzy dychy Diabłowi.
RYSIEK: A drugi jaki ma być? Żurawski i...
JANUSZ K.: Na jednego głosujecie tylko i na razie starczy.
RYSIEK: Na Żurawskiego.
OPERATOR: A później na kogo?
JANUSZ K.: Ja lecę. Zapierdalam.
RYSIEK: Jak mówisz, trzy dychy dla mnie, tak?
OPERATOR: No, trzy dychy, tak, dla Ryśka trzy dychy.
RYSIEK: Na Żurawskiego sto procent. Sto procent gło-

sowałem.
JANUSZ K. Nie dotrzymacie słowa ja was już tu później 

sprawdzę.
RYSIEK: Kurwa, ja...
Janusz K. już zmierza w stronę czarnego wana z napisem 

„Taxi” na dachu. 
JANUSZ K: Janek, załatw mi następnych, ja zaraz... Ja jeż-

dżę tą taksówką teraz.
OPERATOR: Dobra
GŁOS: Weźcie, kurwa, polewaj trochę, ty...
Niezrozumiałe fragmenty wypowiedzi zaznaczyliśmy zna-

kiem (...)

Stenogram rozmowy z filmu 
(uwaga, wulgarne wyrażenia):

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Ważność kart parkingowych 
jest przedłużona

Trwa przebudowa Osi Kartuskiej

Karty parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych wydane 
przed 1 lipca 2014 r. zachowują 
ważność do 30 czerwca 2015 r. 
Jest to związane ze zmianą za-
pisów w ustawie Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych in-
nych ustawach.

Jak informuje Urszula 
Ganske, przewodnicząca le-
gnickiego Miejskiego Zespołu 
Orzekania o Niepełnospraw-
ności, według wcześniejszych 

zapowiedzi karty wydane przed 
1 lipca 2014 r. miały mieć waż-
ność do 30 listopada br. Usta-

wodawca przedłużył jednak ten 
termin do 30 czerwca 2015 r. 

Dlatego też każda z osób posia-
dających te karty będzie musia-
ła się starać o wydanie nowych 
dopiero po upływie tego termi-
nu. 

Karty parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych wydane na 
podstawie nowych przepisów 
po 1 lipca 2014 mają ważność 
maksymalnie na pięć lat. Ten 
okres może być krótszy. Takich 
dokumentów wydano już w 
tym roku w Legnicy około 300. 

Jak informuje firma Skan-
ska, wykonawca przebudowy 
Osi Kartuskiej, w tym tygo-
dniu zamknięty zostanie cały 
odcinek drogi. Piesi muszą się 
liczyć z utrudnieniami. Można 
będzie skorzystać z chodników 
przy ul. Plutona oraz ze ścieżek 
na skwerze przy Osi Kartuskiej.  

Przebudowa tej ulicy, na 
odcinku od skrzyżowania z ul. 
Neptuna do ul. Marsa, rozpo-
częła się na początku listopa-
da. W ramach tej inwestycji 
zbudowana zostanie nowa as-
faltowa jezdnia, powstaną 32 
miejsca parkingowe i wygodny 
chodnik dla pieszych wyłożony 

kostką betonową. Koszt tego 
zadania – 550.946, 34 zł brutto.

Przebudowa Osi Kartuskiej 
to kolejna inwestycja drogowa 
na osiedlu Kopernika. W tym 
roku miasto zmodernizowało 
ul. Moniuszki, Galaktyczną i 
Plutona.

Rozpoczęła się wystawka odpadów 
wielkogabarytowych 

Od 24 listopada br. do 1 
grudnia w Legnicy odbywa się 
bezpłatna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych oraz zu-
żytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. 

Zbiórka jest przeprowadza-
na w 7 rejonach miasta. Będzie 
można wystawić następujące 
odpady: 
•	wielkogabarytowe, np. sto-

ły, szafy, krzesła, sofy, wózki 
dziecięce, materace, itp.,

•	zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, np. chło-
dziarki, zamrażarki, pralki, 
suszarki, zmywarki, mikro-
falówki, grzejniki elektrycz-
ne, wentylatory, urządzenia 
klimatyzacyjne, odkurzacze, 
żelazka, tostery, frytkownice, 
komputery, laptopy, faksy, 
telefony komórkowe, od-
biorniki radiowe, wiertarki, 
piły, maszyny do szycia itd.
Należy pamiętać, że do 

odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego 
nie należą wszelkiego rodzaju 
elementy budowlane i sanitar-
ne takie, jak deski, belki, panele, 
ramy okienne, grzejniki, płytki, 
jak również części samocho-
dowe, motorowery, kosiarki 
spalinowe, odpady remontowe 
czy odpady ogrodowe. Tego 
rodzaju śmieci powinny być 
odwożone przez ich właści-
cieli do Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK).

Odpady wielkogabarytowe 
oraz zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny odbierane będą 
w godzinach od 10. do 17. W 
zabudowie jednorodzinnej 
wynosimy je przed posesję. W 
zabudowie wielorodzinnej - 
wystawiamy w miejscach gro-
madzenia odpadów, przy zasie-
kach. Należy zwracać uwagę, by 
możliwy był tam dojazd samo-
chodów, które odbiorą wysta-
wione przedmioty.

Więcej informacji szczegóło-
wych na www.legnica.eu.

W Legnicy przedszkolaki 
mają się dobrze
W Legnicy wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i w punktach przedszkol-
nych. W roku szkolnym 2014/15 sieć 50 tych placówek w mieście tworzy 15 
przedszkoli miejskich, 17 niepublicznych, 6 niepublicznych punktów przed-
szkolnych oraz oddziały zorganizowane w 12 szkołach podstawowych (w 
tym jeden w prywatnej). 

Legnica zadbała o to, by 
społeczne potrzeby w za-
kresie wychowania przed-
szkolnego były w pełni za-
spokajane. Nie jest to częste 
zjawisko w skali regionu i 
całego kraju. W roku szkol-
nym 2014/15 wychowaniem 
przedszkolnym objętych 
zostało 3.331 dzieci w wie-
ku 2,5-6 lat. Do miejskich 

przedszkoli uczęszcza 
1.656 maluchów, do nie-
publicznych - 1.186 dzieci, 
natomiast do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych – 489.

Wskaźnik wychowania 
przedszkolnego z roku na 
rok systematycznie wzrasta 
i w bieżącym roku szkol-
nym wynosi 95,25 proc. (w 
kraju ok. 72 proc.). Miasto 
całkowicie zapewnia opiekę 
przedszkolną dla dzieci pię-

cio i sześcioletnich (urodzo-
nych w II półroczu 2008 r.).

Bieżący rok szkolny jest 
już kolejnym, w którym na 
skutek decyzji prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego 
w miejskich przedszkolach 
prowadzone są zajęcia do-
datkowe, za które rodzice 
nie ponoszą kosztów. 

Nauczyciele realizują 

w tych placówkach łącznie 
123 godziny tygodniowo 
różnorodnych zajęć. Dzieci 
mają możliwość m. in. na-
uki języka obcego, głównie 
angielskiego. W jednym 
przedszkolu podopieczni 
uczą się języka francuskie-
go, na co przeznacza się 49 
godzin tygodniowo. 

Przedszkola zapewnia-
ją również specjalistycz-
ną opiekę dla dzieci, które 
wymagają pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej, w 
postaci zajęć logopedycz-
nych czy gimnastyki korek-
cyjnej (24 godz. ). W przed-
szkolach prowadzone są 
również zajęcia, na których 
dzieci mogą rozwijać swoje 
talenty i zainteresowania. 
Są to m.in.: zajęcia ze śpie-
wem, zabawy przy pianinie, 
gimnastyka artystyczna 

czy zespół instrumentalny. 
Największą popularnością 
wśród zajęć rozwijających 
uzdolnienia cieszą się tań-
ce, które są realizowane w 
9 przedszkolach (21 godz.). 
W zajęciach dodatko-
wych bierze udział 4.808 
uczestników, co oznacza, 
że średnio  każdy legnicki 
przedszkolak uczestniczy w 
trzech formach zajęć dodat-
kowych.
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Jaworzyńska doda gazu?
Podpisana z wykonawcą ul. Jaworzyńskiej umowa przewiduje możliwość przyspieszenia rozpisanych 
wstępnie na 4 lata prac. Jarosław Rabczenko, kandydat na prezydenta Legnicy, uważa, że trzeba to 
wykorzystać. Obiecuje, że jeśli w niedzielę wygra wybory na prezydenta, droga będzie gotowa naj-
później w 2016 roku.

Sposób, w jaki miasto za-
planowało modernizację ul. 
Jaworzyńskiej, jest - zdaniem 
Jarosława Rabczenki - po-
zbawiony sensu, kosztowny 
i uciążliwy dla mieszkańców. 
Zamiast guzdrać się przez 
4 lata z 2,5-kilometrowym 
fragmentem drogi, kandydat 
Platformy Obywatelskiej na 
prezydenta proponuje przy-
spieszyć inwestycję. Zamierza 
wykorzystać w tym celu zapisy 
z umowy z firmą Skanska.

W szczególności chodzi o 
załącznik nr 6 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamó-
wienia, gdzie przewidziano 
kilkanaście sytuacji, które mo-
głyby wpłynąć na harmono-
gram prowadzenia prac. Jest 
wśród nich możliwość zmiany 
finansowania robót związa-
na ze zmianą budżetu miasta. 
Zmiana terminów realizacji 
poszczególnych części zada-
nia mogłaby również nastąpić 
w związku z dostosowaniem 

harmonogramu rzeczowo-fi-
nansowego do możliwości 
realizacji płatności miasta w 
danym roku budżetowym. To 
furtka umożliwiająca skończe-
nie Jaworzyńskiej dużo szyb-
ciej niż w maju 2017 roku.

- Rozmawiałem z firmami 
wykonawczymi. Uwzględnia-
jąc ograniczenia technolo-
giczne, wykonanie 2,5 kilo-
metrów drogi jest możliwe w 
6-12 miesięcy - mówi Jarosław 
Rabczenko. Nie widzi żadnego 
uzasadnienia dla przeciągania 
modernizacji Jaworzyńskiej, 
bo ze względu na organizację 
placu budowy, ubezpieczenie 
itp, inwestycje długotrwałe 
są najbardziej kosztochłonne 
oraz najuciążliwsze dla miesz-
kańców.

- Jeśli dostanę taka szansę 
od mieszkańców, jako prezy-
dent Legnicy skorzystam z za-
pisów w umowie z wykonaw-
cą, by najpóźniej w roku 2016, 
na rok przed planowanym za-

kończeniem, Jaworzyńska była 
gotowa - deklaruje Jarosław 
Rabczenko.

Dlaczego nie w 2015? 
Rabczenko tłumaczy, że pro-
jekt przyszłorocznego budżetu 

został już przygotowany przez 
Tadeusza Krzakowskiego. Do-
piero w 2016 roku będzie miał 
możliwość takiego zaplanowa-
nia finansów Legnicy, by speł-
nić swą deklarację.

Pożar zaczął się od zwar-
cia instalacji elektrycznej. Pół 
nocy z czwartku na sobotę 
trwało gaszenie. Prawie wszy-
scy domownicy zdążyli się 
ewakuować i tylko jedna z có-
rek gospodarzy z oparzeniami 
trafiła do szpitala. Nieszczę-
ście zmobilizowało wieś, która 
stara się pomóc pogorzelcom 
jak może. Sami, bez wsparcia 
z zewnątrz, nie zdążą jednak 
z zabezpieczeniem budynku 
przed nadejściem pierwszych 
mrozów, by Wolscy mogli 
przeczekać jakoś zimę.

Stąd apel o pomoc. Naj-
pilniej potrzebne są środki 
czystości, odzież dla 4 osób 
dorosłych i czteroletniego 
chłopczyka (buty damskie w 

rozmiarach: 39, 40, 41, buty 
męskie w rozmiarze 43; ubra-
nia damskie w rozmiarach: 
36-38, 38-40, 40-42 oraz mę-
skie w rozmiarze XL; ubrania 
dziecięce na ok. 120 cm wzro-
stu). Przydałaby się lodówka 
lub zamrażarka. Będą po-
trzebne materiały budowlane: 
drewno na odbudowę dachu, 
okna w rozmiarach (110x54, 
110x87, 55x55, 94x82, 98x82 
cm), 2 okna dachowe, farby 
ścienne, wałki, pędzle.

Dla wszystkich, którzy 
mogą i chcą pomóc, podajemy 
kontakt do Sylwii Wolskiej: 
tel. 690 000 785. Za okazane 
serce dziękujemy.

Źródło: JK

U progu zimy pięcioosobowa rodzina Wolskich z 
Radziechowa koło Złotoryi została bez dachu nad 
głową. Połowę ich domu strawił w czwartkową noc 
pożar, druga połowa została zalana podczas ak-
cji gaśniczej. Pilnie potrzebna jest pomoc, m.in. 
odzież dla dorosłych i dzieci, środki czystości, lo-
dówka, farby, okna i drewno na odbudowę dachu.

Potrzebna pomoc 
dla pogorzelców
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Elegancka kobieca bie-
lizna świetnie sprawdza się 
jako prezent na Mikołajki, 
Gwiazdkę czy Walentynki. 
Poza tym może sprawić ra-
dość zarówno obdarowanej 
pani, jak i obdarowującemu. 
Świadczy o bliskości po-
między nimi. Panów, którzy 
planują zrobić swym wy-
brankom taką niespodzian-
kę, warto jednak uczulić, 
by zanim wstąpią do sklepu 
dobrze przygotowali się do 
zakupów. Nie ma co ukry-
wać: wybór kobiecej bielizny 
to dla mężczyzny – z natury 
ignoranta w takich sprawach 
– trudna i skomplikowana 
misja. Lepiej zawczasu dys-
kretnie upewnić się, jaki roz-
miar nosi partnerka, bo nie 
ma nic gorszego niż taka po-
myłka. Stanowczo odradza-
my ocenę kochanych krą-

głości na oko - za duży lub 
za mały stanik może zostać 
wbrew intencjom odczytany 
jako zachętę do poddania się 
operacji plastycznej.  

Sam zakup w sklepie 
z bielizną nie rozwiązuje 
sprawy. Ważny jest sposób, 
w jaki zostanie wręczony. 
Nawet najbardziej wyszuka-
ny prezent zapakowany od 
niechcenia lub wciśnięty bez 
czułości nie zadziała. Ład-
nie zapakowany podarunek 
zyskuje na wartości. Warto 
pocelebrować moment jego 
wręczania, nawet jeśli wy-
magałoby do doklejenia so-
bie brody, wypchania brzu-
cha poduszką czy założenia 
czerwonej szlafmycy. Miko-
łaj, jak się postara, może być 
sexy.

PEKA  

Czy brzuchaty brodacz w czerwonej kufajce, który 
co roku 6 grudnia zjawia się z prezentami, może 
być sexy. Tak, pod warunkiem, że nosi starannie 
dobraną zmysłową bieliznę. W worku, oczywiście.

Mikołaj rozpala zmysły
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Marszałkowie stawiają na Rabczenkę
Wicemarszałkowie Dolnego Śląska Jerzy Tutaj i Jerzy Michalak przyjechali do Legnicy, by wesprzeć kandydata Platformy Obywatelskiej Jarosława 
Rabczenkę przed starciem z Tadeuszem Krzakowskim w drugiej turze wyborów . Pretekstem do spotkania z dziennikarzami był przyjęty dziś rano przez 
zarząd województwa Regionalny Program Operacyjny z 9 miliardami złotych dla Dolnego Śląska.

- O godzinie 7.30 zarząd 
województwa przyjął wyne-
gocjowany z Unią Europejską 
Regionalny Program Opera-
cyjny. Jesteśmy wśród siedmiu 
województw w Polsce, które 
mają to już za sobą, w związ-
ku z czym od razu po nowym 
roku będziemy mogli przygo-
towywać konkursy na środki z 
RPO - mówi wicemarszałek 
Jerzy Tutaj.

Wśród 9 mld zł, o któ-
re będą mogły występować 
uczestnicy konkursów, są m.in. 
2 mld zł zarezerwowane dla 
dolnośląskich przedsiębiorców,   
2 mld zł na infrastrukturę ko-
lejową i drogową, 580 mln zł na 
termomodernizację dla spół-
dzielni mieszkaniowych.   W 
maju lub czerwcu 2015 roku 
będą rozstrzygane pierwsze 
konkursy na wsparcie   z RPO.

Jarosław Rabczenko, kan-
dydat na prezydenta Legnicy, 
zapowiada, że gdyby udało mu 
się wygrać drugą turę, będzie 

zabiegał o wsparcie unijne dla 
projektów ze swojego progra-
mu wyborczego, m.in. miejskie 
drogi (w tym ul. Szczytnic-
ką i obwodnicę południowo
-wschodnią), salę koncertową, 
uzbrojenie terenów inwesty-
cyjnych "pod klucz", inwestycje 
w kapitał ludzki i działalność 
edukacyjną. Zamierza też za-
chęcać wspólnoty mieszkanio-
we, by wykorzystały stworzoną 
przez RPO możliwość pozy-
skania pieniędzy na redukcję 
niskiej emisji, ekologiczne źró-
dła ogrzewania, termomoder-
nizację budynków.

Czy ewentualne zwycię-
stwo Tadeusza Krzakowskiego 
utrudniłoby absorpcję środków 
z RPO przez Legnicę?

- Zarząd województwa jest 
zobowiązany do pracy na rzecz 
wszystkich mieszkańców Dol-
nego Śląska. Żadnych szykan, 
utrudnień nie będzie, bo być 
nie może - twierdzi wicemar-
szałek Jerzy Michalak. - Jednak 

znaczenie mogą mieć kwestie 
osobowościowe. Niektóre oso-
by lepiej czują możliwość zdo-
bywania unijnych pieniędzy, 
inne gorzej.

Nawiązując do perturbacji 
ze zliczeniem głosów oddanych 
w wyborach, wicemarszałek 
Michalak sugeruje, że nie tylko 
w Państwowej Komisji Wybor-
czej potrzebna jest pokolenio-
wa zmiana.

- Tak samo szansę na po-
zytywne poprowadzenie spraw 
Legnicy widzę w Jarosławie 
Rabczence - mówi Jerzy Mi-
chalak.

Spotkanie z dziennikarza-
mi wicemarszałek wykorzystał 
również, by podziękować ok. 
2100 wyborcom z Legnicy, 
którzy w niedzielę zagłosowali 
na niego w wyborach do sejmi-
ku Dolnego Śląska.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Jarosław Rabczenko w otoczeniu wicemarszałków Dolne-
go Śląska Jerzego Tutaja i Jerzego Michalaka. Platforma 
wspiera swoich. 
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Świetlice i posiłki w każdej 
legnickiej szkole
We wszystkich legnickich szkołach podstawowych funkcjonują świetlice. W tym roku szkolnym, 
w związku z obniżeniem wieku szkolnego, naukę rozpoczęło więcej uczniów. Konieczne więc było 
zwiększenie ilości pomieszczeń świetlicowych. Uczniom szkoły zapewniły możliwość zjedzenia cie-
płego i zdrowego posiłku.

Zgodnie ze znowelizo-
wanym przepisem art. 67 
ustawy oświatowej oraz §7 
rozporządzenia w sprawie 
ramowych statutów przed-
szkola i szkół legnickim 
uczniom, którzy muszą dłu-
żej przebywać w szkole ze 
względu na czas pracy ro-
dziców, organizację dojazdu 
do szkoły lub inne okolicz-
ności wymagające zapew-
nienia im opieki, szkoła 
organizuje świetlicę. Funk-
cjonują one we wszystkich 
podstawówkach. 

Aby w pełni zaspokajać 
potrzeby dyrektorzy szkół 
przystosowali dodatkowe  
pomieszczenia z przezna-
czeniem na cele świetli-

cowe. W bieżącym roku 
szkolnym zorganizowano 
34 takie pomieszczenia (w 
ubiegłym roku były 23), 
w których wyodrębniono 
miejsca do nauki, wypo-
czynku i zabawy. Świetlice 
są wyposażone w odpo-
wiednie meble i pomoce dy-
daktyczne. Są to między in-
nymi podstawowe materiały 
i gry dydaktyczne , sprzęt 
audiowizualny, drobny 
sprzęt sportowy, kompute-
ry. Elementy wyposażenia 
umożliwiają odpoczynek 
i wyciszenie. Dodatkowo 
uczniowie mogą korzystać z 
placów zabaw. 

 W roku szkol-
nym 2014/15 w świetlicach 

przebywa średnio dzien-
nie 1.765 dzieci. W prze-
ważającej większości są to 
uczniowie klas I-III i dzieci 
z oddziałów przedszkol-
nych. Czas pracy świetlic 
jest zróżnicowany. Orga-
nizację dostosowano do 
potrzeb rodziców pracują-
cych.  Świetlice najczęściej 
rozpoczynają pracę pomię-
dzy godziną 7.00 -7.30, a 
kończą pomiędzy godziną 
16.00-16.30. W związku 
z dużą ilością dzieci prze-
bywających w świetlicach 
zwiększone zostało w nich 
zatrudnienie. 

 Uczniom szkół 
podstawowych w naszym 
mieście zapewniono tak-

że możliwość korzystania 
z ciepłego i zdrowego po-
siłku. W roku szkolnym 
2014/15 żywieniem obję-
to 1.963 uczniów (średnio 
dziennie), w tym 1.310 z 
klas 0 – 3. Najwięcej obia-
dów wydaje się w Szkole 
Podstawowej nr 7 – 310, w 
tym 191 dla najmłodszych 
uczniów, i w Szkole Podsta-
wowej nr 9 – 309 obiadów, 
w tym 208 dla najmłod-
szych. Przygotowaniem 
posiłków w tym roku szkol-
nym zajmuje się 35 kucha-
rek i pomocy kuchennych 
oraz 8 intendentów.

źródło: UM Legnica

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

tel. 76 850 79 21 
e-mail: redakcja@24legnica.pl
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Centrum Medyczne 
w Legnicy 
Sp. z o.o.

ul. J. Libana 7
59-220 Legnica

rejestracja              tel.  76/ 72338 20
                                tel.  76/ 72338 21
sekretariat             tel. 76/ 72338 22
medycyna pracy   tel.  76/ 72338 34
fax                                 76/ 72338 37

czynna od 7.30 do 18.00

poczta@centrum-medyczne.legnica.pl

www.centrum-medyczne.legnica.pl

Poradnie 
podstawowa opieka zdrowotna, pediatria
alergologiczna, otolaryngologiczna
chirurgia urazowo-ortopedyczna,
ginekologiczno-położnicza, neurologiczna 
okulistyczna, dermatologiczna, urologiczna

Badania
badania laboratoryjne
testy alergologiczne
USG tarczycy, piersi, jamy brzusznej, ślinianek, jąder
USG ginekologiczne, położnicze, dołu podkolano-
wego, gruczołu krokowego
USG układu tętniczego i żylnego  kończyn dolnych, 
USG aorty brzusznej, tętnic biodrowych i dogłowo-
wych

EKG, 
Holter RR, 
komputerowe badanie wzroku i pola widzenia
spirometria, audiometria, cytologia, kolposkopia, 
tympanometria
szczepienia ochronne

Rehabilitacja

Medycyna pracy
badania kierowców, uczniów i studentów, 
badania dla zakładów pracy.

aBonaMenty PRywatnyCh fiRM uBez-
PieCzeniowyCh
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Dreszcze bez gorączki? To 
trzeba wyjaśnić!

Uczucie rozbicia, przejmu-
jące zimno i wreszcie dreszcze. 
Nasz organizm może w ten 
sposób zareagować na nadmiar 
obowiązków, zmęczenie czy 
chłody. Czasem jednak to sy-
gnał choroby, którą zazwyczaj 
pozwalają odkryć proste testy

Kiedy w sezonie przezię-
bień dopadają cię dreszcze, 
zakładasz, że to początek in-
fekcji. Rzeczywiście, tak może 
być. Nieprzyjemne uczucie 
chłodu to objaw skurczu drob-
nych grup mięśni, typowego w 
sytuacji, gdy jest nam zimno. 
Skok temperatury może być 
związany z czynnikami we-
wnętrznymi (np. gorączka), ale 
i zewnętrznymi (zmarznięcie 
na przystanku czy przemo-
czenie nóg). Siła reakcji zależy 
od stabilności naszego układu 
termoregulacyjnego, stąd o sil-
niejsze i szybsze reakcje łatwiej 
u dzieci, ale i osób starszych. 
Ponieważ nagła zmiana ciepło-
ty ciała negatywnie wpływa na 
naszą odporność, po przemar-
znięciu warto jak najszybciej 
się rozgrzać domowymi spo-

sobami.
Jednak przeziębienie?

Bardzo możliwe, że wkrót-
ce po dreszczach pojawi się go-
rączka. Jeśli jednak nie, wciąż 
nie jest wykluczone, że do-
padły cię wirusy czy bakterie. 
Gorączka to przede wszystkim 
sygnał, że twój organizm pod-
jął walkę z agresorami i próbuje 
zwalczyć infekcję. Brak gorącz-
ki pomimo innych objawów 
wskazujących na przeziębienie 
czy grypę (bóle mięśni, katar, 
kaszel, itd.) może świadczyć 
o osłabionej odporności. Jeśli 
często „łapiesz” infekcje i nie 
gorączkujesz, koniecznie po-
rozmawiaj o tym z lekarzem 
pierwszego kontaktu. Niewy-
kluczone, że wskazana okaże 
się konsultacja u immunologa.

Nie ma potrzeby, byś każde 
przeziębienie o lekkim prze-
biegu, bez gorączki, konsul-
tował z lekarzem. Jeśli jednak 
po kilku dniach twój stan się 
nie poprawia, dolegliwości nie 
ustępują, a wręcz się nasila-
ją, czas na wizytę u internisty. 
Powikłania drobnych infekcji 

mogą wystąpić i wtedy, gdy 
temperatura ciała jest prawi-
dłowa.

Inna infekcja?

Stan zapalny może doty-
czyć niemal każdego narządu, a 
objawiać się właśnie uczuciem 
zimna, dreszczami. Często to-
warzyszą mu i inne dolegliwo-
ści (przewlekłe zmęczenie, ból 
brzucha, stawów, czasem nud-
ności, problemy przy oddawa-
niu moczu), ale wcale tak nie 
musi być. Zatem utrzymujące 
się dłużej dreszcze bez wyraź-
nej przyczyny trzeba wyjaśnić. 
Jeśli w organizmie toczy się 
stan zapalny, najczęściej do 
wstępnego rozpoznania wy-
starczy badanie krwi (morfo-
logia, CRP) i badanie ogólne 
moczu. Większym wyzwaniem 
czasem okazuje się odkrycie 
pierwotnego źródła kłopotów, 
jednak na podstawie wyników 
tych standardowych analiz i 
pełnego wywiadu medycznego 
lekarz nie powinien mieć pro-
blemów z ustaleniem dalszego 
planu diagnostycznego (np. 
USG, RTG, EKG). Niejed-

nokrotnie od razu możliwe jest 
wdrożenie skutecznego lecze-
nia. Może się bowiem okazać, 
że dreszcze sygnalizują infek-
cję dróg moczowych (ujawni 
ją badanie moczu). Częściej 
oczywiście jej objawy to trud-
ności przy oddawaniu moczu, 
ból, pieczenie, jednak i takie 
„ukryte” się zdarzają. Czytaj 
także:

Nie lekceważ zapalenia 
pęcherza moczowego

Jeśli za dreszczami kryje 
się anemia (częste inne obja-
wy to: ogólne znużenie, apatia, 
osłabienie włosów i paznokci, 
blada cera), ujawni ją zapewne 
morfologia. Wprawdzie nie-
dokrwistość nie jest objawem 
stanu zapalnego, ale wymaga 
leczenia i zazwyczaj nie okazu-
je się ono trudne.

Dreszcze bywają skutkiem 
stosowania niektórych leków 
(np. przeciwpadaczkowych, 
antybiotyków), także tych do-
stępnych bez recepty. Zatem, 
jeśli pojawią się po przyjęciu 
preparatu przepisanego przez 

lekarza, poinformuj go o tym 
(być może konieczna będzie 
zmiana leku lub jego dawko-
wanie). Podczas każdej wizyty 
lekarskiej powiadom o wszel-
kich środkach medycznych, 
które przyjmujesz, w tym o le-
kach (także ziołach) bez recep-
ty, branych „na własną rękę”.

Przewlekły problem

Zarwana noc, parę drin-
ków, nieprzyjemne doświad-
czenie, to dość, by nasza 
termoregulacja czasowo za-
wodziła. Wówczas wystarczy 
się solidnie wyspać, odpocząć 
czy wziąć rozluźniającą kąpiel 
i wszystko wróci do normy, a 
wtedy i dreszcze ustąpią. Na 
kaca najlepsza jest rozsądek 
dzień przed, ale jeśli już na to 
za późno, jest kilka sprawdzo-
nych sposobów, by sobie ulżyć 
w „cierpieniu”.

Bywa, że niedobór magne-
zu objawia się nienaturalnym 
zmęczeniem i dreszczami po-
łączonymi z uczuciem wyzię-
bienia.

Kiedy jednak nieprzyjem-

ne dreszcze masz bardzo czę-
sto bez uchwytnej przyczyny 
lub wracają w konkretnych 
okolicznościach (np. wczesnym 
rankiem, przed śniadaniem), 
niezbędne jest ustalenie, skąd 
się biorą.

Tak może objawiać się 
nieleczona cukrzyca, a tak-
że hipoglikemia w cukrzycy 
nieprawidłowo leczonej (złe 
dawkowanie insuliny czy środ-
ków doustnych). Jeśli poza 
dreszczami odczuwasz też 
zimno (choćby wychłodzenie 
kończyn) mimo prawidłowego 
ubioru i przyjaznej temperatu-
ry otoczenia, może się okazać, 
że masz problemy z krążeniem. 
Pamiętaj, że niskie ciśnienie, 
które sprzyja takim odczuciom, 
czasem jest poważnym obja-
wem chorobowym.

Dreszcze bez gorączki to-
warzyszą niektórym chorobom 
i zaburzeniom neurologicz-
nym, autoimmunologicznym. 
Bywają objawem zakażenia 
pasożytami (chociaż przy cho-
robach pasożytniczych zazwy-
czaj pojawia się też gorączka), 
a (rzadko) nawet choroby no-
wotworowej (zwykle pojawia 
się przynajmniej stan podgo-
rączkowy). Lekceważyć zatem 
tego objawu nie warto. Nawet 
wtedy, gdy nie świadczy o cho-
robie somatycznej.

Przekwitanie, problemy z 
emocjami

Menopauzie zwykle towa-
rzyszą zlewne poty. Bywa jed-
nak, że pojawiają się dreszcze. 
W przypadku jednego i dru-
giego objawu pomaga hormo-
nalna terapia zastępcza.

Osoby dotknięte depresją, 
nerwicą czy stanami lękowy-
mi, również niejednokrotnie 
doświadczają uczucia przej-
mującego zimna, mają pozor-
nie niczym nieuzasadnione 
dreszcze, nawet drgawki. Po 
wykluczeniu innych przyczyn, 
doświadczając zarazem innych 
objawów problemów z emocja-
mi i psychicznym samopoczu-
ciem, warto o problemie po-
rozmawiać z psychiatrą, bądź 
psychoterapeutą.

źródło: zdrowie.pl

Uczucie rozbicia, przejmujące zimno i wreszcie dreszcze. Nasz organizm może w ten sposób zareagować na nadmiar obowiązków, zmęczenie czy chłody. 
Czasem jednak to sygnał choroby, którą zazwyczaj pozwalają odkryć proste testy

Dreszcze bez gorączki?  
To trzeba wyjaśnić!
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Skóra bezkonkurencyjny
Spośród wszystkich kandydatów do dolnośląskiego sejmiku w okręgu legnickim największe poparcie uzyskał Krzysztof Skóra, kandydat Prawa i Sprawie-
dliwości. Zagłosowało na niego prawie tylu wyborców co na Jadwigę Szeląg i Jerzego Michalaka z Platformy razem wziętych.

Krzysztof Skóra uzyskał 
najlepszy w regionie wynik 
do sejmiku: 12.812 głosów. 
Drugi był Tadeusz Sambor-
ski z Polskiego Stronnictwa 
Ludowego (10.139 głosów), 
a trzeci Robert Raczyński - 
lider Bezpartyjnych Samo-
rządowców (9.293 głosów).  
Największe zaskoczenie sta-
nowi świetny wynik Krzysz-
tofa Kubowa, kandydata 
PiS  z Lubina: 9.293 głosów.  
Startująca z trzeciego miej-
sca na liście Platformy Oby-
watelskiej Jadwiga Szeląg, 
lekarz-ginekolog ze Złotoryi, 
uzyskała większe poparcie 
niż jedynka partii w okregu, 
wicemarszałek Jerzy Micha-
lak. Na Jadwigę Szeląg za-
głosowało 6.926 wyborców 
- o 101 więcej niż na wice-

marszałka.
W wyborach do rady 

miejskiej Legnicy najlep-
sze wyniki również uzy-
skali przedstawiciele Prawa 
i Sprawiedliwości: Jacek 
Baczyński (1.221 głosów), 
Wacław Szetelnicki (1.006) 
i Ewa Szymańska (771).   
Spośród pozostałych kan-
dydatów nie da się nie za-
uważyć świetnego wyniku 
reprezentującej Platformę 
Obywatelską Krystyny Bar-
cik, dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w 
Legnicy (748 głosów). Z po-
chodzenia złotoryjanka, od 
kilka kadencji radna powiatu 
złotoryjskiego, zdecydowa-
ła się na przeprowadzkę do 
Legnicy i udział w wyborach 
do legnickiego samorządu. 
I okazało się, że wyborcy z 
Legnicy darzą ją takim sa-
mym zaufaniem jak jej kra-
janie ze Złotoryi. Jarosław 

Rabczenko, kandydat PO na 
prezydenta Legnicy, z popar-
ciem 734 osób zajmuje piąte 
miejsce w tym rankingu. Da-
lej są: Grażyna Pichla z PO 
(616 głosów), Piotr Żabicki 
z PO (590), Jan Szynalski z 
PO (541), Adam Wierzbicki 
z PiS (513), Krzysztof Śluf-
cik z PiS (505), Sławomir 
Masojć z KWW Tadeusza 
Krzakowskiego (496), Be-
nedykt Ksiądzyna z KWW 
Porozumienie dla Legnicy 
(491), Anna Płucieniczak 
z PiS (464), Ryszard Kępa 
z KWW Tadeusza Krza-
kowskiego (448), Mirosław 
Jankowski z KWW Poro-
zumienie dla Legnicy (426), 
Ewa Czeszejko-Sochacka 
z KWW Tadeusza Krza-
kowskiego (399), Zbigniew 
Bytnar z PiS (343), Maciej 
Kupaj z PO (317), Wojciech 
Chichoń z KWW Tadeusza 
Krzakowskiego (316), Jacek 

Kiełb z PO (313), Lesław 
Rozbaczyło z PO (312), Fe-
liks Kot z PiS (295), Ignacy 
Bochenek z SLD (191).

W wyborach do rady po-
wiatu legnickiego rekordzistą 
jest Jacek Mazur z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, któ-
rego poparło 784 wyborców. 
Na podkreślenie zasługują 
także dobre wyniki Aleksan-
dra Kostunia - byłego wójta 
gminy Legnickie Pole - któ-
ry wystartował z listy KWW 
Przymierze dla Samorządu 
Lokalnego, uzyskując 587 
głosów, Janiny Mazur z PSL 
(583 głosów), Ryszarda Nie-
wińskiego z PSL (565), Jana 
Łukasza z PSL (496), Jana 
Krawczyka z PSL (485 ) i 
Krzysztofa Sowińskiego z 
PSL (472).

W wyborach do rady 
miejskiej w Lubinie, gdzie 
tylko jeden mandat przypadł 
kandydatowi spoza KWW 

Roberta Raczyńskiego Lubin 
2006 (chodzi o Stanisława 
Klimowicza - 285 głosów) 
największe poparcie uzyskali 
Piotr Motyliński (801 gło-
sów), Jan Wojtyczka (756), 

Joanna Kot (704), Marzena 
Tutka (685), Przemysław Ta-
dla (618).

Fot. PIOTR KANIKOWSKI

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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RUSZA WYNAJEM  
POWIERZCHNI BIUROWYCH

W INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W LEGNICY 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. rozpoczyna nabór najemców na nowe powierzchnie biurowe w Inkubatorze Przedsiębiorczości  
w Legnicy. Powierzchnie będą dostępne od listopada, jednak już teraz można zapoznać się z rozkładem lokali i dokonywać rezerwacji.

Inkubator Przedsiębiorczości położony jest w Legnicy przy ul. Anielewicza (Plac Wol-
ności). To nowoczesny kompleks biurowy o łącznej powierzchni ponad 4400 m2 oferujący 
do wynajęcia powierzchnie biurowe oraz sale szkoleniowe.

Oferta inkubatora to przede wszystkim atrakcyjne powierzchnie biurowe od 12,1 m2 
do 180 m2 (całe piętra) w wielu konfiguracjach oraz doskonałej lokalizacji - 5 minut od 
centrum miasta. 

W ramach nowo powstałego kompleksu biurowego oferujemy:
•	 Pokoje do wynajęcia (biura),
•	 Całe piętra budynku, biura z indywidualnymi pomieszczeniami socjalnymi,
•	 Sale konferencyjne i szkoleniowe,
•	 Sale spotkań.

CO MOŻNA ZYSKAĆ BĘDĄC NAJEMCĄ POWIERZCHNI  
W INKUBATORZE?

          Poza atrakcyjną powierzchnią do prowadzenia działalności, lokatorom 
Inkubatora Przedsiębiorczości ARR ARLEG S. A.  zaoferuje wsparcie w rozwi-
janiu działalności, pozyskiwaniu środków pomocowych na inwestycje, doradztwo 
proinnowacyjne oraz:
•	 Rabat 10% dla pierwszych 15 klientów,
•	 Nowe biura w prestiżowej lokalizacji,
•	 Recepcję do dyspozycji najemców,
•	 Możliwość wynajmu sal konferencyjnych o zróżnicowanej powierzchni,
•	 Możliwość wynajęcia biura wraz z meblami biurowymi,
•	 Szerokopasmowy Internet,
•	 System dozoru telewizyjnego CCTV.

Wszystkich zainteresowanych wynajęciem powierzchni biurowych w Inkuba-
torze Przedsiębiorczości zapraszamy do kontaktu telefonicznego 76 862 27 77 
(wew. 230), lub pocztą elektroniczną:  patryk.chruscik@arleg.eu
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Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

W KGHM układają się na nowo
Uproszczenie tabeli zaszeregowań, nowe rozwiązania dotyczące deputatu węglowego dla emerytów, zmiany w sposobie liczenia nagrody z zysku... 
Zarząd KGHM namawia związkowców do zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Jak twierdzi Dariusz Wyborski, rzecznik prasowy spółki, pro-
pozycja nowelizacji zawiera szereg zapisów korzystniejszych niż te, które wynikają zarówno z kodeksu pracy, jak też obecnego ZUZP.

Jak można się spodziewać, 
najwięcej kontrowersji wzbu-
dzi pomysł, by odejść od wy-
płacania deputatu węglowego 
emerytom górniczym, renci-
stom, wdowcom i sierotom po 
pracownikach KGHM. Dziś 
na podstawie art. 40 ZUZP 
otrzymują oni rocznie równo-
wartość 2,5 ton węgla. Nieza-
leżnie od tego, jak potoczą się 
rozmowy, wszyscy byli i obecni 
pracownicy KGHM oraz ich 
najbliżsi, zachowają prawo 
do tego przywileju. Zarząd 
Polskiej Miedzi proponuje 
jednak, by emerytalny depu-
tat nie przysługiwał już tym, 
którzy będą przyjmowani do 
pracy po wejściu w życie no-
welizacji ZUZP. Choć tak jak 
wszyscy, przez cały okres pra-
cy w KGHM będą dostawać 

rocznie ekwiwalent za 8 lub 
6 ton węgla (w zależności od 
tego, czy robią pod ziemią, czy 
na powierzchni).

Ta propozycja zarządu 
wynika z rachunku ekono-
micznego i ze zmian, jakie w 
ostatnich latach zaszły w Pol-
skiej Miedzi.

-   Emerytów mamy wię-
cej niż pracowników i ta ten-
dencje będzie rosła - mówi 
Dariusz Wyborski. Zwraca 
uwagę, że zapisy dotyczące 
deputatu powstawały w czasie, 
gdy w KGHM nie istniał Pra-
cowniczy Program Emerytal-
ny. - Dzisiaj pracodawca płaci 
na konta pracowników uczest-
niczących w PPE najwyższą w 
ustawie przewidzianą składkę, 
czyli 7 procent od każdego 
wypłaconego wynagrodzenia. 
Zobowiązanie pracodawcy do 
opłacania tych składek i kon-
tynuowania Pracowniczego 
Programu Emerytalnego jest 

i pozostanie zawarte w Zakła-
dowym Układzie Zbiorowym 
Pracy.

W przedstawionej przez 
zarząd propozycji nowelizacji 
ZUZP jest cały szereg równie 
istotnych dla załogi zmian. To 
między innymi pomysły doty-
czące uproszczenia kategorii 
zaszeregowania, ujednolicenia 
zasad dotyczących urlopów 
dodatkowych i korzystniejsze 
dla pracowników zasady wy-
płacania dodatkowej nagro-
dy z zysku. Zarząd nie może 
wprowadzić tych zmian jed-
nostronnie - musi się dogadać 
z reprezentującą załogę stroną 
związkową.

- Celem zarządu jest kom-
pleksowe uregulowanie wielu 
obszarów dzisiejszego Zakła-
dowego Układu Zbiorowego 
Pracy - wyjaśnia Dariusz Wy-
borski. - Jest to propozycja do 
szerokiej, otwartej dyskusji z 
partnerami społecznymi. Za-

leży nam na tym, abyśmy z 
partnerami społecznymi pra-
cowali nad jego nowelizacją z 
myślą o przyszłości KGHM, 
żywotnych interesach pra-
cowników i ekonomicznych 
realiach. Nie będzie to praca 
łatwa, ale wierzymy, że przy-
niesie bardzo dobre efekty.

Związkowcy nie mówią 
"nie". Też dostrzegają potrze-
bę rozmowy. Ale wobec mno-
gości problemów do omówie-
nia, sugerują, by na początek 
wprowadzić trzy najpilniejsze 
zmiany. Po pierwsze chodzi im 
o podwyższenie płac zasadni-
czych o 5 proc., by w nowej 
tabeli zaszeregowania pra-
cownicy najniższej kategorii 
zarabiali nie mniej niż 1750 zł. 
Po drugie widzą konieczność 
wprowadzenia nowych zasad 
naliczania nagrody z zysku, ni-
welujących niekorzystne skut-
ki wprowadzenia podatku od 
wydobycia miedzi. Po trzecie, 

chcą by już w 2015 roku od-
pis na Zakładowe Fundusze 
Świadczeń Socjalnych zostały 
zwiększone o 250 zł na głowę.

- Projekt nowelizacji za-
wiera wiele kompleksowych 
rozwiązań w różnych obsza-
rach. Faktycznie nie ma moż-

liwość dyskutowania o wszyst-
kich jednocześnie. Zatem jest 
oczywiste, że warto wydzielić 
pewne punkty i kolejno nad 
nimi pracować - mówi Dariusz 
Wyborski. - Trudno jednak 
traktować projekt nowelizacji 
fragmentarycznie – dodaje.

- Zagrożenie dla dalsze-
go istnienia gminy jest tak 
ogromne, że na bok odkłada-
my spory - mówi wójt Irena 
Rogowska. - Postanowiłam 
zaprosić do współpracy mo-
ich konkurentów w wybo-
rach, pana Tadeusza Maćkałę 
i panią Wandę Dobrzyńską. 
Łączy nas tak jak większość 
mieszkańców jeden cel - 
chcemy by gmina pozostała 
gminą a nie częścią mia-
sta!Pierwsza tura wyborów 
pokazała, że mieszkańcy w 
większości nie chcą likwida-
cji naszej gminy. Chcą jednak 
szerszego spojrzenia na spra-
wy gminy, dlatego moim nie-
dawnym konkurentom a dziś 
sojusznikom gwarantuję, że 
ich program wyborczy będzie 
przeze mnie w najbliższej ka-
dencji realizowany na równi z 
moim własnym programem 
rozwoju gminy. Jednak by 
realizować plany, prowadzić 
inwestycje, rozwijać gminę 
musi ona po prostu istnieć! 
Jednoczymy siły przeciw 
dyktatowi miasta - chcemy 
być nadal gospodarzami we 
własnym domu, sami decy-
dować o sobie. 

- Głosowanie w II turze 

będzie w rzeczywistości refe-
rendum, w którym opowiemy 
się, czy jesteśmy za połącze-
niem naszej gminy z miastem 
czy za wspólnym budowa-
niem nowej niezależnej gmi-
ny. Zbudujmy wspólnie naszą 
niezależną gminę – apeluje 
do swoich wyborców Wanda 
Dobrzyńska. 

- Teraz mamy jedynie 
taki wybór - albo niezależna 
gmina albo likwidacja gminy 
Lubin. Albo wspólnie obro-
nimy gminę albo stracimy 
naszą małą ojczyznę. Trze-

ciego wyjścia nie ma – zgadza 
się Tadeusz Maćkała.

Nawiązując do zaanga-
żowania Ireny Rogowskiej 
w walkę z odkrywką węgla 
brunatnego, Tadeusz Kielan 
na swoim   facebookowym 
profilu pyta wyborców, co 
wolą: kartkę z Brukseli czy 
chodnik we wsi i bezpłatną 
komunikację bez przesiadek.

Opr. PEKA
FOT. MATERIAŁY WY-

BORCZE IRENY ROGOW-
SKIEJ

Przed drugą turą wyborów na wójta gminy Lubin Irena Rogowska ma popar-
cie kandydatów, którzy odpadli 16 listopada: Tadeusza Maćkały i Wandy Do-
brzyńskiej. Występując w trójkę przeciwko rywalowi Rogowskiej Tadeuszowi 
Kielanowi mają nadzieję, że obronią gminę przed przyłączeniem do miasta. 

Sojusz przeciwko Kielanowi

Wójt Irena Rogowska z nowymi sojusznikami, 
Wandą Dobrzyńską i Tadeuszem Maćkałą. 
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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

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

Młodzi warci Promocji
Jury tegorocznego Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje w Legnicy doceniło radykalizm Daniela Cybulskiego, absolwenta gdańskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, który tworzy piękne, ascetycznie czyste i wyzbyte jakichkolwiek odniesień do rzeczywistości obrazy. 

Po obejrzeniu 228 prac 
76 absolwentów 14 najważ-
niejszych krajowych uczelni 
artystycznych jurorzy le-
gnickiego przeglądu wskaza-
li tych malarzy, którzy już na 
początku swej drogi twórczej 
wyróżniają się na tle swojego 

pokolenia. Daniel Cybulski 
jako zdobywca Grand Prix 
będzie miał szansę przygo-
towania w Legnicy swojej 
wystawy indywidualnej. Ga-
leria Sztuki wyda mu kata-
log,  licząc, że takie wsparcie 
ułatwi artyście początek ma-
larskiej kariery.

II Nagroda – Nagroda 
Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego – przypadła 

Karolinie Balcer  z ASP we 
Wrocławiu. Nagroda Pre-
zydenta Miasta Legnicy 
została przyznana Kami-
lowi Kukli z ASP w Kra-
kowie. Doceniono również 
Agę Piotrowską z ASP w 
Katowicach, która wyjecha-
ła z Legnicy ze „Srebrną 
Ostrogą”, nagroda specjalną 
przyznawaną przez Galerię 
Sztuki za odwagę, bezkom-

promisowość, nowatorstwo 
bądź dowcip wypowiedzi 
twórczej. Wyróżnienie Ho-
norowe Dyrektora Galerii 
Sztuki otrzymała Justyna Ję-
drzejowska (ASP Katowice). 
Przyznano ponadto cztery 
nagrody pozaregulaminowe. 
Nagroda BWA w Zielonej 
Górze w postaci wystawy 
indywidualnej przypadła 
Katarzynie Feiglewicz (ASP 
Kraków). Nagroda Kwartal-
nika Artystycznego EXIT 
trafiła do Anity Mikas 
(UA Poznań). Nagrodę Pi-

sma Artystycznego Format 
przyznano Karolinie Balcer 
(ASP Wrocław), a Wyróż-
nienie Firmy JPJ  Cyrylowi 
Polaczkowi (ASP Kraków). 

Organizowany od 24 lata 
OPMM Promocje to jeden 
z najstarszych i najbardziej 
prestiżowych przeglądów 
młodego malarstwa w Pol-
sce. Daje wiarygodny obraz 
trendów i swoistą panoramę 
najświeższej polskiej sztuki 
współczesnej, jednocześnie 
promując najmłodsze po-
kolenie malarzy i ułatwia-

jąc im start w dorosłe życie 
artystyczne. Organizatorzy 
przeglądu mają nadzieję, że 
Promocje pomogą uczest-
nikom zaistnieć na rynku 
sztuki, a przede wszystkim 
pozwolą na włączenie ich 
nazwisk i działalności w 
obieg informacji o najnow-
szych zjawiskach w sztuce 
polskiej.

Piotr Kanikowski
FOT. GALERIA SZTUKI W 

LEGNICY

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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KINO KONESERA
Mama / napisy
Dramat, czas trwania: 139 
min., od lat:15, produkcja: 
Kanada
Owdowiała kobieta wy-
chowuje samotnie agre-
sywnego syna. Chłopak 
ma piętnaście lat i cierpi 
na ADHD. Wspólnie pró-
bują związać koniec z 
końcem i stawić czoła pro-
blemom. Nieoczekiwanie 
w ich życiu pojawia się 
Kyla, tajemnicza sąsiadka 
mieszkająca po drugiej 
stronie drogi. Dziewczyna 
sprawia, że w życiu matki 
i syna znów pojawia się 
nadzieja na lepszą przy-
szłość.
GODZ. – 17:30*
*seans odbędzie się 
03.12.2014
PREMIERY:
Wielka Szóstka /dubbing 
Komedia / Animacja / Fa-
milijny, Czas trwania: 108 
min., od lat: b.o, produkcja 
USA
Młody geniusz roboty-
ki Hiro Hamada wraz ze 
swoim robotem Bayma-
xem zostaje uwikłany w 
plan zniszczenia dyna-
micznie rozwijającego się 
miasta San Fransokyo. 
Bohaterowie dołączają do 
grupy niedoświadczonych 
śmiałków walczących z 
przestępczością i wspól-
nie podejmują się misji ra-
towania miasta.
GODZ. – 12:15, 17:00
3D / Wielka Szóstka /dub-
bing 
GODZ. – 10:30, 13:00, 

15:30, 18:00
Szefowie wrogowie 2/na-
pisy
Komedia, Czas trwania: 
108 min., od lat: 15, pro-
dukcja: USA
Ciąg dalszy perypetii trójki 
przyjaciół z filmu Szefo-
wie wrogowie. Mając po 
uszy pracy pod dyktando 
szefów, Nick, Dale i Kurt 
postanawiają tym razem 
przejąć ster i założyć 
własny biznes. Wkrótce 
jednak ich plany krzyżu-
je przebiegły inwestor. 
Oszukani, zdesperowani 
i bez możliwości docho-
dzenia swoich praw, trzej 
niedoszli przedsiębiorcy 
opracowują plan porwania 
dorosłego syna inwestora 
w celu odzyskania kontroli 
nad firmą.
GODZ. – 14:15, 19:00, 
21:15
Klątwa Jessabelle / napisy
Horror, czas trwania: 90 
min., od lat: 15, produkcja: 
USA
Po tragicznym wypadku 
samochodowym młoda 
Jessabelle wraca do ro-
dzinnego domu w odludnej 
Luizjanie. W mistycznym 
świecie, który tworzą miej-
scowe legendy, wyczuwa 
obecność niepokojącej, 
paranormalnej energii. 
Wkrótce odkrywa tajem-
nicze taśmy zostawione 
jej przez nieżyjącą matkę. 
Okazuje się, że na powrót 
dziewczyny od lat czeka 
przerażająca siła, któ-
ra nie spocznie, póki nie 
osiągnie swojego celu.

GODZ.- 16:30, 19:30, 21:30
Scenariusz na miłość / na-
pisy
Komedia romantyczna,  
czas trwania: 106 min., od 
lat: 15, produkcja: USA
15 lat temu scenarzysta 
Ray Michaels (Grant) miał 
świat u swych stóp. Dow-
cipny, seksowny i rozchwy-
tywany laureat najbardziej 
pożądanej filmowej nagro-
dy świata – Oscara. Teraz 
jest spłukany, rozwiedzio-
ny i cierpi na chroniczny 
kryzys twórczy. Jedyne, 
co mu zostało, to zawyżo-
ne poczucie własnej war-
tości – Ray mimo upływu 
lat i serii niepowodzeń, po-
został nadętym i pewnym 
siebie bufonem. Z nadzie-
ją na zarobienie łatwych 

Repertuar Kina Helios
w Legnicy
Kino Helios w Legnicy-Galeria Piastów  
ul. Najświętszej Marii Panny 9 
Rezerwacja tel. 76/ 862 02 00
Rezerwacja on-line: www.helios.pl

od 28.11.2014
do 04.12.2014 Cennik 

biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – 
czw.) 22 zł, (pt. – nd., świę-
ta) 24 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 
18 zł, (pt. – nd., święta) 20 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
18 zł, (pt – nd., święta) 20 zł
Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny – 18 zł
Tani wtorek Ulgowy – 15 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 
15 zł
Seanse do godziny 13.30 – 
(pon. - pt.) – 15 zł (nie obo-
wiązuje na seanse 3D oraz 
w Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 18 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 
18 zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – 
czw.) 25 zł, (pt. – nd., świę-
ta) 27 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt. – nd., święta) 23 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt – nd., święta) 23 zł
Do wszystkich biletów na fil-
my 3D doliczana jest dopłata 
w wysokości 3 zł. Jest to do-
płata związana z użytkowa-
niem okularów 3D, niezbęd-
nych do właściwego odbioru 
projekcji trójwymiarowych. 
Okulary zostaną Państwu 
udostępnione do jednorazo-
wego użytku. Prosimy o ich 
zwrot obsłudze kina po se-
ansie.
Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ Helio-
sPolska

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

pieniędzy, przyjmuje ofertę 
wykładów na niewielkiej 
uczelni. Tam, za sprawą 
ponętnej samotnej mat-
ki (Tomei), sam dostanie 
twardą lekcję życia.
GODZ.- 14:00, 18:30
TYTUŁY TYGODNIA:
IGRZYSKA ŚMIERCI: KO-
SOGŁOS. CZĘŚĆ 1 / NA-
PISY
Science-Fiction / Przygo-
dowy, Czas trwania: 123 
minuty, od lat 12, produk-
cja: USA
GODZ. – 10:00, 12:45, 
17:30*, 20:15
*seans nie odbędzie się 
3.12.2014
SERCE, SERDUSZKO
Obyczajowy/familijny, czas 
trwania: 116 min, od lat:12,  
produkcja: Polska
GODZ. – 11:45
GŁUPI I GŁUPSZY BAR-
DZIEJ /NAPISY
Komedia, czas trwania: 

109 min., od lat: 15 Produk-
cja: USA
GODZ. – 20:45
SIEDMIU KRASNOLUD-
KÓW RATUJE ŚPIĄCĄ 
KRÓLEWNĘ / DUBBING
Animacja, Czas trwania: 
90 min. Od lat: b.o. Pro-
dukcja: Niemcy
GODZ. – 10:15, 14:45
OBYWATEL
Komedia / Dramat, Czas 
trwania: 120 min. Od lat: 
15 Produkcja: Polska
GODZ. – 16:45
DZIEŃ DOBRY, KOCHAM 
CIĘ! 
Komedia romantyczna, 
Czas trwania: 110 min. Od 
lat: 15 Produkcja: Polska
GODZ. – 15:15, 20:00, 
22:00
BOGOWIE 
Dramat / Biograficzny, 
Czas trwania: 145 min., Od 
lat: 15 
GODZ. – 11:30 
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Mistrzostwa z refleksem
Zwycięstwem czeskiego arcymistrza Tomasa Orala zakończył się XXX Mię-
dzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wojewody Dolnośląskiego.

Zawody rozegrano w le-
gnickim Qubusie a startowało 
w nich 10 zawodników w tym 
4 arcymistrzów. Turniej był 
niezwykle wyrównany i walka 
o 1 miejsce trwała do samego 
końca.

Ostatecznie z dorobkiem 
6 pkt. z 9 partii samodziel-
nie wygrał Oral wyprzedzając 
legniczanina Łukasz Cybo-
rowskiego z 5,5 pkt. Na 3 
miejscu uplasował sie kolejny 
arcymistrz Paweł Czarnota 
gromadząc 5 pkt. Nagrodę dla 
najlepszego zawodnika K.Sz. 
"Miedź" Legnica wywalczył 
Marcin Sieciechowicz zaj-
mując ostatecznie 6 miejsce. 
Do końca o normę mistrza 
międzynarodowego walczył 

wychowanek "Miedzi" Piotr 
Sabuk. 

Jednak zabrakło mu zaled-
wie 0,5 pkt. do kolejnej normy. 

O wyrównanej walce świadczy 
fakt że nikt nie wypełnił nor-
my na tytuł międzynarodowy.

pkt.

1 GM   ORAL, Tomas CZE 2489 6.0

2 GM CYBOROWSKI, 
Łukasz

POL 2512 5.5

3 GM CZARNOTA, 
Paweł

POL 2529 5.0

4 GM NOSENKO, 
Alexander

UKR 2510 5.0

5 IM STACHOWIAK, 
Kami

POL 2448 5.0

6 IM SIECIECHOWICZ, 
Marcin

POL 2441 5.0

7 IM SIMACEK, Pavel CZE 2464 4.0

8 k SABUK, Piotr POL 2303 4.0

9 IM KRIEBEL, Tadeas CZE 2442 3.0

10 FM GAJEK, Radosław POL 2316 2.5
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