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GRUBE OKAZJE W ODCHUDZONYCH
CENACH!

Radnym coraz gorzej
Ponieważ po wyborach Legnica straciła status miasta stutysięcznego, legniccy radni pracują za dużo mniejsze 
pieniądze niż radni z Wrocławia czy Wałbrzycha. Miesięczny ryczałt - w zależności od sprawowanej funkcji - 
wynosi obecnie od 728 do 1.987 złotych. To o kilkaset złotych mniej niż w poprzedniej kadencji. Spadły też 
stawki za sesje, posiedzenia komisji i dyżury.

Miesięczne pobory rad-
nych składają się z dwóch ele-
mentów: stałego ryczałtu (na-
leżnego wszystkim niezależnie 
od wkładu pracy) oraz diet za 
obecność na sesjach, udział w 
posiedzeniach komisji lub peł-
nienie dyżurów.

Ryczałt wylicza się w opar-
ciu o określaną w ustawie bu-
dżetowej kwotę bazową dla 
osób zajmujących stanowiska 
kierownicze. Aktualnie w stu-
tysięcznych miastach, takich 
jak Wałbrzych czy Wrocław, 
ta kwota bazowa to 1.766 
złotych, co pozwala wypłacać 
przewodniczącym rad po 2,6 
tys. zł. Legnica spadła do prze-
działu miast liczących od 15 do 

100 tys. mieszkańców. Przez to 
zrównała się w wysokości diet z 
Lubinem, Jaworem czy Złoto-
ryją, dla których kwota bazowa 
wynosi 1.324 złote.

W tej sytuacji przewodni-
czącemu Wacławowi Szetelnic-
kiemu przysługuje miesięczny 
ryczałt w wysokości 1.987 zł 
(choć zajmujący podobne sta-
nowisko w poprzedniej kaden-
cji Ryszard Kępa i Jan Szynal-
ski mieli prawo do 2.649 zł).

Trzej wiceprzewodniczący 
rady miejskiej - Ryszard Kępa, 
Benedykt Ksiądzyna i Jacek 
Kiełb - dostają po 1.192 złote. 
Nieco mniejszy ryczałt (1.126 
zł) należy się przewodniczącym 
komisji, czyli Jackowi Baczyń-

skiemu, Zbigniewowi Bytnaro-
wi, Wojciechowi Cichoniowi, 
Ewie Czeszejko-Sochackiej, 
Ewie Szymańskiej i Krzyszto-
fowi Ślufcikowi. Dla porów-
nania w poprzedniej kadencji 
wiceprzewodniczącym rady 
przysługiwało 1.589 zł a sze-
fom komisji 1.501 zł.

993 złote wynosi obecnie 
miesięczny ryczałt dla wice-
przewodniczących komisji: 
Krystyny Barcik, Stanisława 
Kota, Sławomira Masojcia, 
Anny Płucieniczak, Lesława 
Rozbaczyło, Adama Wierzbic-
kiego i Piotra Żabickiego.

Najmniej (728 zł) zarobi 
piątka szeregowych radnych: 
Ignacy Bochenek, Mirosław 

Jankowski, Maciej Kupaj, Ja-
rosław Rabczenko i Jan Szy-
nalski. W poprzedniej kadencji 
stawka ryczałtu dla radnych bez 
funkcji była o ok. 250 złotych 
wyższa.

Do tego trzeba doliczyć 
diety za każdą sesję (po 198 zł). 
Radni mają też płacone po 66 
złotych za posiedzenia komisji 
(ale nie więcej niż 2 w miesią-
cu) i dyżury dla mieszkańców. 
Jeśli więc na przykład w mie-
siącu radny uczestniczył w jed-
nej sesji, dwóch posiedzeniach 
komisji i dwóch dyżurach to 
do ryczałtu doliczyć mu trzeba 
prawie 550 złotych.

Piotr Kanikowski
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Górnicy górnikom

Sukces w rządowych negocjacjach na Śląsku sponsorują 
literki: K, G, H, M.

Aż do czasu wygaszenia Bobrek-Centrum, Sośnica-Ma-
koszowy, Brzeszcze i Pokój - nierentowne kopalnie Kom-
panii Węglowej - będą fedrować węgiel pod nowym opty-
mistycznym szyldem: Spółka Restrukturyzacji Kopalń. 
Rząd zamierza pokrywać ich straty, co eufemistycznie 
określa się  mianem restrukturyzacji. Koszt operacji osza-
cowano na 2,3 mld zł, ale znając bezkompromisowość  
naszych polityków wobec branży górniczej ekonomiści 
sugerują, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń to worek bez 
dna. 
Skąd rząd ma na to pieniądze? Z podatków, które płacimy 
wszyscy. Między innymi z  wprowadzonego w 2012 roku 
podatku od  wydobycia niektórych kopalin, przez który 
straciły sens  plany budowy nowej kopalni miedzi pod Bo-
lesławcem a działalność kopalni Lubin stała się – jak przy-
znaje prezes Herbert Wirth - trwale nierentowna. Z tytu-
łu podatku od niektórych kopalin KGHM płaci fiskusowi 
rocznie1,6 - 1,8 mld zł. Nie licząc dywidend wypłaconych 
Skarbowi Państwa, w ciągu trzech lat lubiński koncern 
wpompował  do polskiego budżetu grubo ponad 5 mi-
liardów złotych, między innymi po to, by rząd mógł dla 
świętego spokoju na Górnym Śląsku dopłacać po 60 tys. 
zł do każdej tony węgla. Chcą czy nie górnicy z KGHM 
w ramach zawodowej solidarności wspomagali górników 
z Kompanii Węglowej. Teraz będą wspomagać górników 
ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
Uważam, że spółka miała dużo lepsze pomysły na wyko-
rzystanie zysków wypracowanych w Legnicko-Głogow-
skim Okręgu Miedziowym. Dopóki Sejm nie wprowadził 
horrendalnie wysokiego podatku od wydobycia kopalin, 
w Lubinie snuto przecież plany powrotu z wydobyciem w 
rejon tzw. starego zagłębia miedziowego, w okolice Bole-
sławca, które od zamknięcia kopalni Konrad w Iwinach 
pogrążają się w biedzie i bezrobociu.  Wyniki odwiertów 
tchnęły optymizmem – potwierdziły, że porzucone pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych złoże w Synklinie Gro-
dzieckiej zawiera wystarczająco dużo miedzi, by przy 
obecnych cenach na rynku metali jej wydobycie opłaci-
ło się KGHM-owi. Ale po opodatkowaniu wydobycia 
miedzi rachunek ekonomiczny bolesławieckiej inwestycji 
przestał wyglądać dobrze. Plany trzeba było zarzucić.  Z 
tego samego powodu Zakładom Górniczym Lubin za-
częło zagrażać przedwczesne zamknięcie. Z tego samego 
powodu KGHM będzie musiał rezygnować z eksploatacji 
słabiej okruszcowanych fragmentów złoża w tej i innych 
kopalniach. Z tego samego powodu zarabiająca miliardy 
złotych rocznie spółka musi się zadłużać, aby inwestować 
i przetrwać.  
W wadze, kiedy jedna szalka idzie w górę, druga opada 
w dół. Przez politykę fiskalną rządów Donalda Tuska i 
Ewy Kopacz nie będzie pracy dla górników pod Bolesław-
cem i - być może już niebawem - nie będzie jej także w 
Lubinie. Będzie natomiast praca dla górników w kopal-
niach Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy, Brzeszcze 
i Pokój. Miliardy złotych, które mogły wspierać rozwój 
Dolnego Śląska, rząd woli topić w górnośląskim węglu. 
Bardzo jestem ciekaw opinii górników z Lubina. Czy po-
dzielają dumę kolegów ze Śląska, którzy zwyciężyli z pre-
mier Ewą Kopacz. Czy to zwycięstwo ma sens.  

Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, 
redakcja@24legnica.pl
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Przyspieszą z Jaworzyńską
Choć umowa z miastem daje jej czas do maja 2017 roku, firma Skanska robi wszystko, aby skończyć 
przebudowę ulicy Jaworzyńskiej do końca 2016 roku. Od 26 stycznia prace będą prowadzone na od-
cinku od ul. Szkolnej do skrzyżowania z ul. Andersa oraz równocześnie od Szkoły Podstawowej nr 10 
do ul. Grabskiego. Na część drogi od ul. Andersa do SP 10 Skanska wejdzie 1 sierpnia.

Ulica Jaworzyńska zmienia swą funkcję. Przestaje być drogą tranzytową, w większym stopniu ma 
uławiać życie mieszkańcom. Stąd szerokie chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe. 

Skanska, która weszła na 
plac budowy w marcu 2014 r, 
ma już za sobą I etap (prze-
budowę skrzyżowania ul. Ja-
worzyńskiej z ul. Muzealną) 
oraz II etap (ul. Grabskiego 
i jej skrzyżowanie z ul. Ja-
worzyńską). Do 31 stycznia 
planuje zakończyć przedłu-
żenie ul. Grabskiego za ul. 
Jaworzyńską, gdzie właśnie 
układa podbudowę pod ok. 
30 metrów asfaltu. Na razie 
to będzie ślepa uliczka, ale 
w przyszłości zostanie nią 
puszczony ruch z planowanej 
Zbiorczej Drogi Południo-
wej w kierunku nowej prze-
prawy przez Kaczawę. Zatem 
gotowe są ok. 3 km ul. Jawo-
rzyńskiej i Grabskiego, wraz 
z fragmentami chodników, 

ścieżek rowerowych, nie-
zbędnymi sieciami wodocią-
gową, deszczową, sanitarną. 
Gdzie było trzeba, kładziono 
też gazociąg.

26 stycznia w dwóch 
miejscach Jaworzyńskiej 
równocześnie ruszy trzeci 
etap modernizacji ul. Ja-
worzyńskiej. Bardzo waż-
ny i bardzo trudny, bo - jak 
mówi Mariusz Szczepaniak, 
kierownik przebudowy - na 
dobrą sprawę nie wiadomo, 
co leży pod ziemią. Ekipa 
Skanska już wcześniej po 
rozkopaniu ziemi napotykała 
na nieistniejące w ewidencji 
sieci, więc Mariusz Szczepa-
niak podejrzewa, że czeka ich 
więcej takich niespodzianek. 
Nic dziwnego. Uzbrojenie ul. 
Jaworzyńskiej ma ponad 100 
lat, a przez długi czas w tym 
fragmencie miasta rządzili 
się Rosjanie.

W ramach trzeciego eta-
pu w 2015 roku położonych 
zostanie 1311 metrów bieżą-
cych jezdni, ponad 2,5 kilo-
metra chodników, 484 metry 
ścieżek rowerowych. Powsta-
ną 2 ronda (przy ul. Szkolnej 
i Tatarskiej), 3 zatoki i 31 
miejsc postojowych (dotąd 
na ul. Jaworzyńskiej nie było 
żadnego). A także m.in. 1,1 
km kanalizacji deszczowej i 
kanał teleinformatyczny sze-
rokopasmowej sieci telefo-
nicznej, dzięki czemu osoby 
mieszkające przy ul. jawo-
rzyńskiej będą mogły bardzo 
szybko podłączyć się do in-
ternetu.

Jak wyjaśnia Ryszard 
Białek, pełnomocnik pre-
zydenta Legnicy do spraw 
inwestycji, nieprzypadkowo 
przebudowa Jaworzyńskiej 
została podzielona na tyle 
etapów i rozciągnięta w cza-

sie.
- Zrobiliśmy to po to, aby 

zminimalizować uciążliwości 
dla mieszkańców - twierdzi. 
- Należy pamiętać, że prze-
prowadzamy operacje na tęt-
niącej życiem tkance miasta. 
Musieliśmy tak zaplanować 
prace, aby zapewnić do-
jazd służbom ratowniczym, 
umożliwić odbiór odpadów, 
nie sparaliżować pracy skle-
pów i zakładów usługowych.

- Planujemy zakończyć 
przebudowę ul. Jaworzyń-
skiej do grudnia 2016 roku - 
mówi Mariusz Szczepaniak. 
- Ale wiele zależy od tego, 
czy atak mroźnej zimy nie 
uniemożliwi nam teraz pro-
wadzenia prac na odcinku ul. 
Szkolna – Grabskiego.

Plan nowej organizacji 
ruchu: www.24legnica.pl

Uwaga, zmiany!
Uwaga kierowcy! 26 stycznia zamknięte zostaną skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Szkolną, Zofii Kossak Szczuckiej/ Wa-

leriana Łukasińskiego oraz Tatarską/ Grunwaldzką. Samochody jadące do centrum będą omijać budowę ulicami Grabskiego, Zło-
toryjską i Muzealną. Objazd z centrum w kierunku obwodnicy wytyczono ul. Muzealną, Kościuszki i Grabskiego. Kierowców 
ciężarówek będzie obowiązywać objazd ul. Zachodnią i Złotoryjską.

Uwaga pasażerowie MPK! Przystanki dla autobusów jadących w kierunku centrum zostaną przeniesione z ul. Jaworzyńskiej na 
ul. Grabskiego i Wojska Polskiego. Do autobusów jadących w stronę obwodnicy będzie można wsiąść na ul. Tadeusza Kościuszki.

Uwaga mieszkańcy i handlowcy! Są wyznaczone strefy dostaw towarów (w niektórych przypadkach trzeba będzie przy rozła-
dunku przenieść skrzynki ok. 40 metrów po placu budowy). Dla mieszkańców przebudowywanego fragmentu miasta wyznaczono 
też nowe punkty odbioru odpadów.
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Długi czynszowe można odpracować
W Legnicy ruszyła akcja „Praca za długi”

Już w lutym pierwsi lokatorzy mieszkań komunalnych rozpoczną spłacanie 
własną pracą zadłużenia czynszowego wobec Zarządu Gospodarki Miesz-
kaniowej. W ciągu miesiąca będą mogli zmniejszyć dług nawet o 1.400 zł.

Jak informuje Ryszard 
Lisiecki, zastępca dyrektora 
ZGM, dotychczas kilkunastu 
zadłużonych lokatorów złożyło 
wnioski z propozycją odpraco-
wania długu. Większość z nich 
została pozytywnie rozpatrzo-
na i właśnie te osoby w lutym 
rozpoczną pracę. Wykonywane 
będą proste czynności, takie jak: 
wymiana piasku w piaskow-

nicach, sprzątanie podwórek, 
piwnic, strychów, załadunek 
odpadów wielkogabarytowych, 
drobne remonty. Za godzinę 
pracy dług zmniejszy się o 8 
zł, bo na tyle ustalona została 
stawka godzinowa. Te pienią-
dze nie trafią do ręki dłużnika, 
lecz zostaną przeznaczone na 
spłatę jego zadłużenia. Ważny 
jest również fakt, że nie podle-

gają one opodatkowaniu. 
Jest warte podkreślenia, 

że do odpracowywania długu 
może przystąpić też rodzina 
dłużnika (najemcy lokalu) bądź 
inne osoby, które zechcą mu 
pomóc. W pierwszej kolejności 
dłużnik odpracuje należność 
główną, potem odsetki, a na 
końcu - koszty sądowe i egze-
kucyjne. 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do tego programu jest bieżące opłacanie czynszu. 
Wnioski można pobrać i składać z siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zielo-
nej, w Oddziałach Gospodarki Mieszkaniowej a także pobrać ze strony internetowej zgm.legni-
ca.pl w zakładce informacje. Legnicka akcja „Praca za długi” jest nagłaśniana w lokalnych me-
diach. Ale żeby trafić do wszystkich dłużników, informację o możliwości odpracowania zaległości 
czynszowych ZGM będzie przesyłał lokatorom wraz z inną korespondencją za potwierdzeniem 
zwrotnym. Czas składania wniosków nie jest ograniczony. Program ma charakter otwarty. 

Odpracowanie zadłużenia jest jedną z kilku możliwości, jakie gmina proponuje dłużnikom. 
Mogą oni skorzystać z rozłożenia należności na raty, umorzenia długu w nadzwyczajnych sytu-
acjach albo odroczenia zapłaty. Zadłużenie mieszkań komunalnych jest ogromne. Niezapłacone 
należności czynszowe wynoszą ponad 43 mln zł. Do tego dochodzi jeszcze zadłużenie z udoku-
mentowaną nieściągalnością w kwocie ponad 16 mln zł. 

Na sześć tysięcy lokali co trzeci ma zaległości czynszowe przekraczające okres 3 miesięcy. 
Długi rekordzistów wynoszą nawet 100 tys. zł.

Miasto z energią

Legnica uplasowała się na drugim miejscu Ogólnopolskiego Rankingu Ener-
gii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich. Ten tytuł zdobyliśmy po raz 
czwarty z rzędu. Wyprzedził nas tylko Nowy Sącz, natomiast Tarnów, Gdańsk 
i Rzeszów zamykają listę najlepszych pięciu miast na prawach powiatów. 

Samorządy sklasyfikowane 
w rankingu energii odnawial-
nej są oceniane przez eksper-
tów ZPP w odniesieniu do 
promocji rozwiązań ekoener-
getycznych i proekologicz-
nych, w ramach których klasy-
fikowane są projekty związane 
z wykorzystywaniem energii 
słonecznej, geotermalnej, wod-
nej, ale także wiatru, otoczenia 
i biomasy.

Ogólnopolski Ranking 
Energii Odnawialnej Związek 
Powiatów Polskich prowadzi 
nieprzerwanie od 2008 roku. 
Oparty jest on na zasadzie 
bezpłatnego i dobrowolnego 
uczestnictwa wszystkich sa-
morządów szczebla gminnego 
i powiatowego. Ranking jest 
jedynym w Polsce tego rodzaju 
przedsięwzięciem, zarządza-
nym na bieżąco przez eksper-

tów w trybie on-line.
Uroczyste ogłoszenie wy-

ników połączone z wręcza-
niem dyplomów odbędzie się 
podczas tegorocznego Kon-
gresu Regionów.

Przypomnijmy, że w kla-
syfikacji ogólnej najaktywniej-
szych samorządów dorocz-
nego rankingu ZPP Legnica 
zajęła kolejny raz I miejsce. 

Jeszcze w tym roku po-
wstanie reprezentacyjne 
miejsce pamięci, przypomi-
nające o gehennie Polaków, 
ale też nowa strefa wypo-
czynku. Ta część miasta 
zmieni się nie do poznania 
dzięki dokonywanemu wła-
śnie kolejnemu etapowi jej 
rewitalizacji.

Prace rozpoczęły się od 
zerwania nawierzchni na 
ul. Wrocławskiej. Okazało 
się, że pod jedną warstwą 
kostki brukowej odkryto 
kolejną. Zakres robót jest 
bardzo duży. Zarówno na 
powierzchni, jak i pod zie-
mią. Wykonana zostanie ka-
nalizacja deszczowa, wymie-
nione przyłącza kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej, 
kable energetyczne. Ulica 
będzie wyłożona kostką. 

Plac Sybiraka bardzo się 
zmieni, podobnie jak jego 
bliskie sąsiedztwo. Zostanie 
wyłożony kostką granitową, 
w otoczeniu zieleni i drzew. 
Oświetlą go latarnie. Po-
wstanie mała architektura, 
zainstalowane będą ławeczki 
i kosze. Dzięki tej inwestycji 
mieszkańcy zyskają też 32 
miejsca postojowe.

Właśnie tutaj wzniesiony 
będzie pomnik Zesłańcom 

Sybiru. O jego budowę za-
biegał Związek Sybiraków. 
Projekt monumentu zaak-
ceptowała Rada Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. 
Jego autor, legnicki artysta 
Grzegorz Niemyjski, zapro-
ponował kompozycję, której 
elementami są wznoszące się 
szyny z pokładami kolejo-
wymi. Można będzie na nie 
wejść i symbolicznie uczest-
niczyć w drodze zsyłki Pola-
ków. Na podkładach i trzech 
monumentalnych blokach 
z granitu umieszczone zo-
staną nazwy miejscowości 
- największych skupisk ze-
słańców: Irkuck, Tobolsk, 
Tomsk, Kołyma, Władywo-
stok, Workuta, Ałma–Ata. 
Na jednym z bloków będzie 

umieszczony napis: „Pamięci 
Polskich Zesłańców Sybiru 
w latach 1940–1956 w hoł-
dzie dla ich męczeństwa oraz 
wierności ideałom wolności i 
niepodległości -Legnicza-
nie”. Pomnik będzie pod-
świetlony, co podkreśli jego 
monumentalną kompozycję.  
Uroczyste odsłonięcie po-
mnika planowane jest na 17 
września. 

Koszt tego zadania, pn. 
„Przebudowa ul. Wrocław-
skiej – budowa Placu Sybira-
ków i pomnika Zesłańcom 
Sybiru”, to ponad 2 mln 
zł. Fundacja Polska Miedź 
przyznała darowiznę w kwo-
cie 250 tys. zł z przeznacze-
niem na dofinansowanie bu-
dowy pomnika. 

Ruszyły prace przy przebudowie ulicy Wrocławskiej, związanej z budową 
Placu Sybiraków u zbiegu ul. Kazimierza Wielkiego, Wrocławskiej i Czar-
nieckiego, gdzie wzniesiony zostanie Pomnik Zesłańcom Sybiru. 

Legnica upamiętnia 
gehennę Sybiraków
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We wrześniu 2012 roku 
trzech studentów przyjechało 
do Legnicy z Jawora zabawić 
się na festynie z okazji Imie-
nin Ulicy Najświętszej Marii 
Panny. Popili. Gdy po północy 
szli ul. Poznańską pomiędzy 
Adrianem K. a Jakubem G. 
- dotąd najlepszymi przyja-
ciółmi - doszło do sprzeczki 
i krótkiej wymiany ciosów. Po   
jednym z nich Adrian upadł 
martwy na chodnik. Bartło-
miej D., trzeci ze studentów, 
nie próbował ratować kolegi. 
Uciekli.

Sąd Okręgowy w Le-
gnicy, który w czerwcu 2014 
roku, wydawał wyrok w tej 
sprawie, skazał Jakuba G. za 
nieumyślne spowodowanie 
śmierci na 2 lata i 3 miesiące 

bezwzględnego pozbawienia 
wolności. Bartłomiej D. za 
nieudzielenie pomocy dostał 
rok więzienia w zawieszeniu. 
Zdaniem Sądu Apelacyjnego 
we Wrocławiu, który rozpa-
trywał apelację obrony, zmie-
nił ten wyrok. Uznał, że Jakub 
G. nie odpowiada za śmierć 
przyjaciela i skazał go tylko za 
pobicie. Śmierć Adriana była 
wynikiem okoliczności, któ-
rych zadający cios student nie 
był w stanie przewidzieć. Nie 
można zatem uznać, że Jakub 
G. godził się z możliwością 
tragedii.

Już Sąd Okręgowy w 
Legnicy w uzasadnieniu wy-
roku stwierdzał, że  Adrian 
zginął przez zbieg okolicz-
ności. Gdyby odruchowo nie 
odwrócił głowy, cios Jakuba 
- niezbyt silny - trafiłby w 
inne miejsce, sprawa skoń-
czyłaby się najwyżej wybitym 
zębem lub siniakiem. Tym-
czasem pięść wywołała gwał-

towne przemieszczenie się 
głowy podtrzymywanej przez 
nadmiernie napięte mięśnie, 
przerwanie kręgu szyjnego 
i przebicie przebiegającej w 
tym miejscu tętnicy kręgowej. 
Śmierć nastąpiła natychmiast. 
Banalna bójka, jakich w mę-
skim święcie wiele, zakończy-
ła się inaczej niż zwykle.

- To absolutnie wyjątkowy 
przypadek - mówi sędzia Wi-
told Franckiewicz, rzecznik 
Sądu Apelacyjnego we Wro-
cławiu.

Kara roku pozbawienia 
wolności w zawieszeniu dla 
Bartłomieja D. została pod-
trzymana. Jakubowi G. wro-
cławski sąd skrócił odsiadkę o 
3 miesiące. Poza tym zasadził 
od sprawcy pobicia po 50 tys. 
zł na rzecz rodziców Adriana 
K.. Również Bartłomiej D. 
musi zapłacić 5 tys. zł jako za-
dośćuczynienie za wyrządzo-
ną krzywdę.

Wyrok jest prawomocny.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił wyrok w sprawie studenta, którego 
zwłoki znaleziono w 2012 roku na ul. Poznańskiej w Legnicy. Młody mężczy-
zna został pobity przez najlepszego przyjaciela, ale - zdaniem sądu - Jakuba 
G. nie odpowiada za tę śmierć. Bo kiedy zadawał cios, nie mógł nawet przy-
puszczać, jak to się skończy. Mimo wszystko, spędzi w więzieniu 2 lata. 

Śmierć to nie jego winaA4 – tak zwana autostrada 
Na razie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie przerywa 
przygotowań do przebudowy autostrady A4 z Wrocławia do Krzywej, choć 
inwestycja nie znalazła się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2014-2023.

Przebudowa czeka 108 ki-
lometrów autostrad A4 Wro-
cław-Krzywa i A-8 Krzywa 
- Golnice. Zgodnie z założe-
niami Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, 
droga będzie miała po 3 pasy 
w każdym kierunku. To brak 
pasa awaryjnego powoduje, że 
A4 nazywana jest autostradą 
śmierci.  Na 40 osób, które w 
2013 roku straciły życie w wy-
padkach na polskich autostra-
dach, aż 18 zginęło na A4.

Jedną z ofiar drogi jest 
dziewiętnastolatek, któremu 
rok temu zginął w rejonie choj-
nowsko-złotoryjskiego zjazdu 
zepsuł się samochód. Wysiadł 
aby wystawić trójkąt ostrze-
gawczy. Wtedy uderzył w niego 
inny pojazd. Do tej tragedii by 
nie doszło, gdyby młody kie-
rowca mógł zjechać na bok. Ale 
A4 w tym miejscu nie ma pasa 
awaryjnego, a barierka energo-
chłonna nie pozwala   uciec na 
bok przed kolumną rozpędzo-
nych samochodów.

To się zmieni. Kiedy? Nie 
wiadomo.

- GDDKiA zakończy-
ła prace przedprojektowe, 
opracowane zostało Studium 
Techniczno-Ekonomiczno
-Środowiskowe, w tej chwili 
kompletujemy dokumenty 
niezbędne do wystąpienia z 
wnioskiem do Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska o 
wydanie decyzji środowiskowej   
- informuje Joanna Borkowska, 
starszy specjalista ds. komuni-
kacji społecznej we wrocław-
skim oddziale GDDKiA. - 
Wydawanie takiej decyzji może 
trwać około roku. W ramach 
wydawania decyzji środowi-
skowej RDOŚ przeprowadza 
konsultacje społeczne.

Ale na tym na razie koniec. 
Aby GDDKiA mogła podjąć 
dalsze działania zmierzające do 
przebudowy autostrady, inwe-
stycja musi zostać wpisana do 
Rządowego Programu Budowy 
Dróg Krajowych. Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju mu-

siałoby też określić źródła jej 
finansowania. Przewiduje się, 
że na dostosowanie A4 i A8 do 
europejskich standardów po-
trzeba ok. 3,5 mld zł.

W Ministerstwie Infra-
struktury i Rozwoju rozważane 
są różne scenariusze, które mo-
głyby poprawić sytuację. 

- Realizacja dużych potrzeb 
inwestycyjnych oraz koniecz-
ność przebudowy i rozbudowy 
już istniejącej sieci ograniczona 
jest dostępnym limitem środ-
ków finansowych – zaznacza 
Piotr Popa, rzecznik minister-
stwa. - Obecnie trwają prace 
nad nowym, kompleksowym 
programem drogowym. Projekt 
został przedstawiony do kon-
sultacji publicznych, podczas 
których mogą być zgłaszane 
uwagi i postulaty dotyczące 
jego kształtu. Lista zadań kie-
rowanych do realizacji zostanie 
zatwierdzona po przyjęciu Pro-
gramu Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2014-2023 przez 
Radę Ministrów. 
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Wszczepienie nowoczesnej soczewki podczas zabiegu  
zaćmy sprawia, że pacjent wraca do tego okresu, kiedy 
miał 20 lat i dobrze widział z bliska i z daleka.

Aktywne życie bez zaćmy i okularów

Zaćma dotyczy głownie osób 
starszych ale do Centrum Do-
brego Wzroku – Eye – Laser 

Center trafiają już młodsi pacjenci 
nawet 40 – 50 latkowie. Zmętniała 
soczewka sprawia, że widzimy coraz 
gorzej, zawęża się nam pole widze-
nia.  Kłopoty ze wzrokiem wpływają 
na stopniowe ograniczanie codziennej 
aktywności, a w rezultacie przyczy-
niają się do niezadowolenia z życia a 
czasem nawet do braku możliwości 

normalnego funkcjonowania na co 
dzień. Nie musi tak jednak być. We 
Wrocławskim Eye – Laser Center 
zabieg usunięcia zaćmy trwa zaled-
wie kilkanaście minut, jest całkowicie 
bezbolesny i wykonuje się go w trybie 
chirurgii jednego dnia co oznacza, że 
po wykonaniu zabiegu pacjent wraca 
w ten sam dzień do domu.

Metody leczenia zaćmy tak bar-
dzo rozwinęły się w ostatnim czasie, 
że obecnie podczas jednego zabiegu 

lekarze usuwają zaćmę i jednoczenie 
wszczepiają nową sztuczną soczew-
kę, korygującą wady wzroku. Do nie-
dawna soczewki wszczepiane do oka 
podczas zabiegu zapewniały pacjen-
tom dobre widzenie tylko na daleką 
odległość ale żeby widzieć dobrze z 
bliska czyli przykładowo czytać gaze-
tę konieczne było używanie okularów. 
Teraz dzięki nowym technologiom 
wszczepianie nowoczesnej soczewki 
podczas zabiegu zaćmy sprawia, że 

pacjent wraca do tego okresu, kiedy 
miał 20 lat i dobrze widział z bliska i  
z daleka bez okularów. Tego typu no-
woczesne soczewki nie są refundowa-
ne przez NFZ, ale biorąc pod uwagę 
technologiczne zaawansowanie metod 
oraz nadzieję ostatecznego uporania 
się z problemem zaćmy i okularów, 
warto zastanowić się nad taką inwe-
stycją. Zwłaszcza jeśli właściwie nie 
pamięta się już, jak wygląda świat bez 
okularów.

Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepieniem no-
woczesnej soczewki korygującej wady wzroku 
można wykonać we Wrocławskim Eye – Laser 
Center przy ulicy Oławskiej 9 we Wrocławiu. 

Więcej informacji na ten temat można uzy-
skać pod numerem telefonu: 607 668 022 

WROCŁAWSKIE EYE - LASER CENTER
ul. Oławska 9 . 50-123WROCŁAW

rejestracja:
71 344 80 80 . 71 790 00 30

www.eyelaser.pl
e-mail: info@eyelaser.plZADZWOŃ  PO INFORMACJĘ: 607 668 022 

OFERTA SPECJALNA DLA PRACOWNIKÓW 
KGHM I ICH RODZIN

na wszystkie badania okulistyczne
ZNIŻKI NA ZABIEGI LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU 

RABAT 50%
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Związki rodzinne
Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Legnicy odsłoniło skrywany latami rodzinny koszmar o 62-letnim 
dziś pedofilu, molestującym własnego syna. Ten sam mężczyzna był już wcześniej skazany za wyko-
rzystywanie jedenastoletniej córki. Udręczone ofiary długo milczały. Dopiero gdy dorosły, odważyły 
się mówić. 

Molestowany syn ma dziś 
32 lata. Był czternastolat-
kiem, gdy w 1996 roku ojciec 
zaczął się do niego dobierać. 
Pierwsze raz w domu, przy 
koleżance z dzieciństwa. 
Początkowo ojciec zmuszał 
chłopaka do wykonania lub 
poddania się tzw. innej czyn-
ności seksualnej. Z czasem 
molestowanie przerodziło się 
w obcowanie płciowe. Trwało 
to siedem lat, do 2003 roku. 

- Ojciec nie stosował 
wobec chłopaka gróźb ani 
przemocy – informuje pro-
kurator Liliana Łukasiewicz, 
rzeczniczka prasowa Proku-
ratury Okręgowej w Legnicy. 
- Szantażował go emocjo-
nalnie, nastawiał przeciwko 

matce wmawiając, że ta nigdy 
go nie chciała. Kazał w za-
mian za siebie przyprowadzić 
kolegę. Mimo odmów zawsze 
potrafił osiągnąć cel. 

Dewiant osaczył chłopa-
ka  Gdy syn wiązał się z ko-
bietami, ojciec z perwersyjną 
szczerością opowiadał im o 
ich kazirodczym związku. 

Molestowany mężczyzna 
ma rok starszą przyrodnią 
siostrę. Ona również jako 
jedenastoletnie dziecko była 
ofiarą seksualnych chuci oj-
czyma. Przez cztery lata, od 
1992 do 1996 roku wyko-
rzystywał ją.  Godziła się na 
to, by uchronić brata. Ojciec 
straszył ją bowiem, że jeśli 
odmówi,  to weźmie się za 
chłopaka. Była w szoku, gdy 
kilka lat temu od partnerki 
brata dowiedziała się prawdy 
o kazirodczym związku. 

Wcześniej odważyła się 
przerwać krąg milczenia. 
Jako 27-letnia kobieta w 
2008 roku złożyła doniesie-
nie na ojczyma. Brat miał być 
jednym ze świadków w spra-
wie, ale skorzystał z przysłu-
gującego najbliższym prawa 
do odmowy zeznań. Za mo-
lestowanie pasierbicy pedofil 
został skazany przez sąd na 
3 lata pozbawienia wolności. 
Wyszedł na wolność po 17 
miesiącach, ze względu na 
zły stan zdrowia.  

Wróci na ławę oskarżo-
nych, bo syn po latach na-
myślił się i złożył doniesienie 
o przestępstwie. Legnicka 
prokuratura zarzuca 62-lat-
kowi pedofilię i kazirodztwo. 
Mężczyźnie grozi od 2 do 12 
lat pozbawienia wolności.

- Przesłuchany nie 
przyznał się do popełnie-

nia zarzucanego mu czynu 
i zaprzeczył, aby zdarzenia 
opisywane przez pokrzyw-
dzonego w ogóle miały miej-
sce. Zdaniem podejrzanego 
syn mści się na nim między 
innymi za sprawy finanso-
we.  Powołany w sprawie 
psycholog stwierdził jednak, 
że zeznania pokrzywdzone-
go uznać należy za szczere 
i spontaniczne. Potwierdzili 
je też inni przesłuchani w 
śledztwie świadkowie– mówi 
prokurator Liliana Łukasie-
wicz.

Niewiele brakowało, by 
przestępstwo dokonane na 
szkodę syna, przedawniło 
się. Gdyby molestowany w 
dzieciństwie chłopak jeszcze 
cztery lata zwlekał z wyja-
wieniem krzywdy, wymiar 
sprawiedliwości byłby bez-
radny. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości 
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone do najmu:

Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333 w godzinach pracy Urzędu. 

1. Część nieruchomości gruntowej, zabudowanej 2 garażami, położonej w 
Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/177, obręb Tarninów (KW 
LE1L/00061128/4). 

2. Nieruchomość gruntowa, zabudowana garażem, położona w Legnicy przy ul. 
Kilińskiego, działka nr 4/6, obręb Tarninów (KW LE1L/00064016/7). 

3. Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem, w którym prowadzona jest 
działalność sportowo - rekreacyjna, położona w Legnicy przy ul. Górniczej 9, 
działki nr 104, obręb Wrocławskie Przedmieście (KW LE1L/00036566/2). 



7WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl22 stycznia 2015

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

Legnica dołoży się do Karty
W ratuszu trwają prace nad katalogiem lokalnych ulg i zniżek, które miasto chce zaoferować posia-
daczom Kart Dużej Rodziny. Na razie 556 mieszkańców Legnicy, którym wydano takie karty, może 
korzystać tylko z oferty ogólnopolskiej.

Karta Dużej Rodziny to 
wprowadzony ustawowo w 
całym kraju system zniżek 
na   wydarzenia kulturalne, 
wystawy, muzea, przejaz-
dy komunikacją publicz-
ną, wakacje czy zakupy w 
placówkach handlowych. 
Jest wydawana bezpłatnie 
wszystkim członkom rodzin, 
w których wychowuje się co 
najmniej troje dzieci. Dzieci 
będą mogły korzystać z niej 
do swoich 18-tych urodzin, 
rodzicom przysługuje doży-
wotnio. W ten sposób za-
niepokojone niekorzystnymi 
procesami demograficzny-
mi polskie władze premiują 
wielodzietność.

Na długo przed 1 stycz-
nia 2015 roku, gdy Kar-
ta Dużej Rodziny została 
wprowadzona ustawą w całej 
Polsce, wdrożyły ją niektóre 

samorządy. Także Legnica, 
gdzie uprawnienia do zniżek 
są wydawane wielodziet-
nym rodzinom od bez mała 
siedmiu miesięcy. Do grud-
nia 2014 roku programem 
zostały objęte 132 legnickie 
rodziny - ratusz wydał Kar-
ty Dużych Rodzin 556 oso-
bom.

Zakres ulg i zniżek, ja-
kie przysługują posiadaczom 
karty, jest na razie ograniczo-
ny tylko do oferty ogólno-
polskiej, wyszczególnionej (i 
na bieżąco aktualizowanej) 
na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej rodzina.gov.
pl. Można tam znaleźć listę 
kilkuset muzeów, galerii, te-
atrów, kin, filharmonii, oper, 
ośrodków kultury, parków 
narodowych, przewoźników, 
placówek sportowych, spa, 
pływalni, ośrodków wypo-
czynkowych, gospodarstw 
agroturystycznych, sieci 

handlowych i pojedynczych 
sklepów, w których rodziny 
wielodzietne są traktowane 
na specjalnych, preferencyj-
nych warunkach.

- Miasto chce dodatko-
wo wprowadzić swoje ulgi i 
zniżki - mówi Leszek Śli-
wak, dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta w Le-
gnicy. - W tej chwili nad tym 
pracujemy. Opracowujemy 
katalog, obliczamy koszty 
jego wdrożenia, prowadzimy 
konsultacje, by można było 
jak najszybciej przystąpić do 
procedowania stosownego 
projektu uchwały.

Legnica ma zgodę Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, by przy wprowa-
dzaniu lokalnych bonifikat 
dla rodzin wielodzietnych, 
wykorzystać oprzyrządo-
wanie ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny.

Projekt niewątpliwie ma 

aspekt materialny. Ale dla 
Leszka Śliwaka ważniejsza 
byłaby mentalna zmiana w 
świadomości Polaków. Dy-
rektor ma nadzieję, że dzięki 
karcie rodziny wielodzietne 
przestaną w końcu budzić 
stereotypowe skojarzenie z 
biedą.

- To nie o wyrwanie lu-
dzi z biedy chodzi w tym 
projekcie. Od walczenia z 
biedą jest system pomocy 
społecznej, są zasiłki. Karta 
Dużej Rodziny ma nato-
miast pokazać, że wielo-
dzietność nie jest patologią 
ale postawą oczekiwaną ze 
względu na dalekosiężne 
cele państwa, pożądaną i 
promowaną - mówi Leszek 
Śliwak. - Ja będę się cie-
szył, jeśli choć jedna rzecz 
zostanie załatwiona, tzn. je-
śli dzięki tej karcie osoby z 
rodzin wielodzietnych prze-
staną nareszcie czuć się gor-
sze. Już to będzie sukcesem.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Legnica  ul. Jaworzyń-
ska 16, 
KW LE1L/00068964/5
Budynek mieszkalny  
4-kondygnacyjny, 
uzbrojony w sieć ener-
getyczną, gaz.,wod.
-kan.

obręb
Ochota
dz. nr 
417 pow. 
359  m2

lokal 
użytkowy 
nr 1 A, pow. 
46,82 m2 
na parterze

5 po-
mieszczeń 
użytkowych,        
wc

162.000,00 
zł

(12.200,00 
zł)

16.000,00 zł

Przetarg odbędzie się 24.02.2015 r. o godz.12.30
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. 
przy ul. Jaworzyńskiej 16. 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - Barbara 
Kunicka-Repelowska  -tel. 7672-12-303 pokój 312 III p. oraz 
warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310, pokój 
318 III p. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.

Legnica  ul. Oświę-
cimska 18, 
KW LE1L/00039684/6
Budynek  3 – kondy-
gnacyjny, podpiwni-
czony, składa się z 12 
lokali, teren uzbrojony 

Działka nr 199, 
200/2  o łącznej 
pow. 230 m²
obręb Bartniki, lokal 
mieszkalny nr 8 po-
łożony na II piętrze, 
pow. 33,70 m2 

1 pokój,  
kuchnia, 
łazienka z 
wc, przed-
pokój, 

62.000,00 zł
(4.600,00 zł)

6.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 23.02.2015 r. o godz.11.00.

 w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 23.02.2015 r. odbędzie się przetarg na 
sprzedaż   lokalu mieszkalnego  położonego  w 
Legnicy 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Barbara Matusiak , tel. 
7672-12-302, pokój 313 III p. oraz organizacji przetargu– Wioletta 
Mazur, tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Legnica.
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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

Jasminum – sklep pachnący Orientem
Inny świat rozlokował się na parterze zwykłej poniemieckiej kamienicy vis`a`vis Reala. Oferuje oryginalne produkty z Indii, Ma-
roka czy Nepalu, od ręcznie robionej biżuterii czy modnych szarawarów po wyjątkowe kosmetyki. Warto zajrzeć do Jasminum. 

Dzięki Jasminum już 
można kupić w Legnicy 
wytwarzane według tra-
dycyjnych receptur ajur-
wedy kosmetyki z Indii 
i Maroka; olejki prze-
ciwzmarczkowe do twa-
rzy i ciała, wodę różaną, 
która jednocześnie od-
świeża, tonizuje i nawilża 
skórę, stosowane przez 
hinduskie piękności kre-
my, maseczki, szampony, 
odżywki, mydła, farby do 
włosów.  Zamiast chemii, 
wszechobecnej w produk-

tach zachodnich koncer-
nów, zawierają wyłącznie 
naturalne składniki i zioła 
z najczystszych rejonów 
świata. Wystarczy odkrę-
cić słoiczek, by poczuć 
różnicę. Pachną jak łąka. 
Bezpiecznie mogą je sto-
sować także alergicy, bo 
nawet gdyby któryś zioło-
wych składników wywołał 
uczulenie, objawy ustąpią 
samoistnie przed upły-
wem doby, bez konieczno-
ści wizyty u dermatologa. 
Wiele kremów i olejków z 

oferty Jasminum powsta-
ło w wyniku wieków do-
świadczeń ajurwedyjskiej 
medycyny – korzystnie 
wpływają nie tylko na 
urodę, ale też zdrowie, 
usuwając na przykład 
przebarwienia skóry i uję-
drniając ją. Okazuje się, że 
są możliwe szampony bez 
silikonu i pasty do zębów 
bez fluoru. Albo ziołowe 
farby, które nie niszcząc 
włosów nadają im połysk 
i naturalnie wyglądający, 
wyrazisty kolor. Oriental-

ne perfumy charakteryzu-
je niemożliwa do podro-
bienia świeżość.   

Nie do podrobienia 
jest również biżuteria, 
ręcznie robiona w Indiach 
i Maroku, o ciekawym 
wzornictwie, które nawet 
nie próbuje naśladować 
masowej produkcji z gale-
rii handlowych. Pierścio-
nek, kolczyki, bransoleta 
mogą stanowić niebanal-
ny prezent dla kogoś wy-
jątkowego. Tak jak urokli-
we zegareczki na paskach 

z plątaniny rzemyków, 
misternie posklejane pu-
dełeczka z egzotycznego 
drewna, zabawne wełnia-
ne czapki wydziergane na 
drutach hen wysoko w ja-
kiejś nepalskiej wiosce czy 
bajecznie kolorowe chust-
ki - lekkie i zwiewne jakby 
utkano je z pajęczych nici. 
Cudny jest błękitny lam-
pion z wystawy – mógłby 
z powodzeniem zastąpić 
drogi żyrandol w pokoju 
romantycznej nastolatki. 
Cudne są ręcznie robione 

notesy z czerpanego pa-
pieru. Jasminum już od-
kryli masażyści - zaglądają 
tu po wonne olejki z Da-
lekiego Wschodu i orygi-
nalne kadzidełka. Także 
inni miłośnicy Orientu, 
skazani do niedawna na 
poszukiwania po interne-
towych sklepach, przeko-
nują się, że nie warto robić 
już zakupów w sieci, bo w 
Legnicy wiele niedostęp-
nych do tej pory oryginal-
nych produktów można 
dostać szybciej i taniej.   

Jasminum - Legnica, ul. Fabryczna 17/1;  tel.: 692 244 483,  jasminum.com.pl
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Sprzątanie służy zdrowiu?
Sprzątanie, wykonywanie obowiązków domowych i praca w ogrodzie może okazać 
się zbawienna dla kobiecego zdrowia - sugeruje badanie opublikowane w "Interna-
tional Journal of Cancer". Wiele wskazuje na to, że utrzymywanie porządku w domu 
już dawno nie cieszyło się tak dobrą passą. Czy kobiety, niezależnie od posiadania 
poglądów feministycznych bądź ich braku, chwycą za zmiotki, ścierki i odkurzacze?

Polskie media właśnie ogar-
nęła wrzawa sprowokowana 
wypowiedzią Małgorzaty Roze-
nek, polskiej Perfekcyjnej Pani 
Domu. Rozenek w rozmowie 
w studiu "Dzień Dobry TVN" 
powiedziała, że jej zdaniem za 
bałagan w polskich domach od-
powiedzialne mogą być... femi-
nistki. Dodała, że młode kobiety 
nie chcą sprzątać, ponieważ zo-
stały nauczone, że im nie wypa-
da. Efekt? Brud, kurz i ogólny 
ferment, który można oglądać 
w prowadzonym przez nią pro-
gramie. Opinia Rozenek spo-
wodowała burzę. Rozpętała się 
wojna o sprzątanie: kto w domu 
powinien być odpowiedzialny 
za czystość i dlaczego niby mia-
łyby to być właśnie kobiety. Nie 
wszystkie panie z chęcią zakasa-
ją rękawy. Tymczasem być może 
powinny. Jeśli nie ze względu na 
porządek, to przez wzgląd na 
zdrowie. Co dokładnie miałyby 
zyskać?

Prace domowe, uprawia-

nie ogródka, energiczny spacer 
- skuteczna terapia antynowo-
tworowa?

Kobiety, które przez 6 go-
dzin dziennie wykonują prace 
domowe, uprawiają ogródek lub 
odbywają energiczne spacery są 
o 13 proc. mniej narażone na 
rozwój raka piersi niż ich ró-
wieśniczki stroniące od tych ak-
tywności - pokazuje najnowsze 
badanie przeprowadzone przez 
brytyjskich naukowców. Eks-
perci zauważyli, że nawet skró-
cenie tego czasu przynosi ko-
rzyści. W przypadku tych z pań, 
które wykonywały powyższe 
czynności przez zaledwie dwie i 
pół godziny ryzyko zachorowa-
nia na raka piersi obniżało się do 
8 proc.

Badacze doszli do powyż-
szych wniosków po przeanali-
zowaniu poziomu aktywności i 
rodzaju diety ponad 8 tys. kobiet 
chorych na raka piersi. Do ba-
dania wykorzystano dane zebra-
ne przez European Prospective 

Investigation of Cancer.
Umiarkowana aktywność 

na wagę złota
"To duże badanie pokazuje 

korzyści z bycia aktywnym, na-
wet w umiarkowanym zakre-
sie" - podkreśla prof. Tim Key, 
epidemiolog z University of 
Oxford na łamach "The Daily 
Mail".

"Nie trzeba od razu tre-
nować jak przed Olimpiadą" - 
mówi Sara Hiom z brytyjskiego 
Cancer Research. "Badania po-
twierdzają, że korzyści z ruchu 
czerpiemy już wtedy, gdy pod-
czas wykonywania danej aktyw-
ności lekko zwiększa się często-
tliwość oddechu" - dodaje.

Rząd brytyjski zaleca wy-
konywanie 150 minut ćwiczeń 
w tygodniu w umiarkowanym 
tempie tj. szybki marsz. Niestety 
jedynie 39 procent mężczyzn i 
29 proc. kobiet daje radę podo-
łać temu przykazaniu.

źródło: zdrowie.gazeta.pl
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

prawa własności nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej 
w Legnicy przy ul. Kamiennej 22.

Nieruchomość położona w Legnicy przy ul. Kamiennej 22, działka ozna-
czona geodezyjnie nr 490 (obręb Kartuzy), o powierzchni 0,1418 ha.

KW Nr LE1L/00064000/2. 
Cena  nieruchomości  - 215.000,00 zł plus podatek VAT 23%

wadium - 20.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 23.02.2015 r. o godz.10.00.

w Urzędzie Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8 pokój  318.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami - tel. 767212294, pokój 333; oraz organizacji przetargu 
- Wioletta Mazur, tel.767212310, pokój 318. Pełne ogłoszenie zamieszczono na 
www.legnica.eu. oraz Biuletynie Informacjo Publicznej i wywieszono na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
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Właścicielem prawie 
85 proc. udziałów w Letii 
jest KGHM. Pozostali 
udziałowcy to Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego (15,04 proc. 
akcji) i Politechnika Wro-
cławska (0,03 proc. akcji). 
Poza obiektem Letia Bu-

siness Center i biurowcem 
na ul. Złotoryjskiej firma 
dysponuje 30 hektarami te-
renów inwestycyjnych w re-
jonie huty miedzi. Inwesto-
rom oferuje objęcie terenu 
statusem Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz zwol-
nienia podatkowe na okres 

5 lat
Prezesem KGHM Letia 

jest Adam Grabowiecki, do 
niedawna prezes Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.

W strukturze własno-
ściowej Legnickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej 

dominuje Skarb Państwa 
(55,32 proc.). Pozostałe 
udziały należą do pięciu 
gmin (Polkowice, miasto 
Złotoryja, Gromadka, Le-
gnica, Warta Bolesławiec-
ka), Banku Zachodniego i 
ING Securites.

PEKA

- Zamierzamy docelowo połączyć Letię ze strefą ekonomiczną - poinformował posłów z sejmowej 
Komisji Skarbu prezes KGHM Herbert Wirth. Szefujący Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
Rafał Jurkowlaniec nie chce komentować tych słów.

Letię połączą ze strefą?

Legnica  ul. Wrocław-
ska 7-7 of, 
KW LE1L/00044982/3
Budynek miesz-
kalno-użytkowy, 
pięciokondygnacyjny, 
podpiwniczony skła-
dający się z 20  lokali, 
teren uzbrojony

obręb
Stare 
Miasto
dz. nr 
1395
o pow. 
558 m2

lokal użyt-
kowy nr 4
pow.41,62 
m2                          
na parterze

dwa po-
miesz-czenia 
użytko-we, 
zaplecze 
sanitarne, 
wc,
pomieszcze-
nie gospo-
darcze

 84.100,00 zł    

(8.400,00 zł)

 8.000,00 zł

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. 
przy ul. Jaworzyńskiej 16. 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - Barbara 
Matusiak  -tel. 7672-12-302 pokój 313 III p. oraz warunków 
przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310, pokój 318 III p. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.

 Przetarg odbędzie się 24.02.2015 r. o godz.12.00
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318.

Legnica  Al. Rzeczy-
pospolitej 73, 
KW LE1L/00044038/1
Budynek  3 – kondy-
gnacyjny, podpiwni-
czony,  uzbrojony w 
sieć gazową, wod
-kan.,energetyczną,

Działka nr 263/2 o 
pow. 179 m²
Obręb Winiary, 
lokal mieszkalny 
nr 4położony na I 
piętrze, pow. 46,61 
m2 i 3,10  m2

2 pokoje,  
kuchnia, 
łazienka
przedpokój, 
piwnica 
nr 4 

87.000,00 zł
(6.000,00 zł)

9.000,00 zł

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytko-
wanie wieczyste.

Przetarg odbędzie się 23.02. 2015 r. o godz.10.30 
 w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 23.02.2015 r. odbędzie się przetarg na 
sprzedaż   lokalu mieszkalnego  położonego  w 
Legnicy 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Agnieszka Romanow-
ska , tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz organizacji przetargu– 
Wioletta Mazur, tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Legnica.

Sięgaj po
awans!

Grupa
zaawansowana

Uzyskaj
europejski
certy�kat!

Szkolenie odbywa się w Legnicy i Lubinie

Zwiększ
swoje

kwali�kacje!

KURS
KOMPUTEROWY
BE�P�A��Y!

Zapraszamy osoby w wieku 25 - 64 lat, zamieszkujące
w województwie dolnośląskim, poszukujące pracy,

nieaktywne zawodowo lub osoby pracujące
z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Więcej informacji na temat rekrutacji udziela Biuro Projektu.

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

mail: biuro@siegajpoawans.pl
Pl. Solidarności 1/3/5, pokój 245
53-661 Wrocław

www.siegajpoawans.pl
tel. 71 715 23 38

Katolicy listy piszą
“Życie zwycięży” – takie hasło będzie towarzyszyć tegorocznemu Marszowi dla Życia i Rodziny. Za-
nim 29 marca przez Legnicę ruszy orszak obrońców wartości rodzinnych i życia poczętego, wierni z 
Diecezji Legnickiej mobilizują się do modlitwy i… pisania listów. Zbierane w kościołach listy trafią 
do prześladowanych chrześcijan z Syrii, Iranu, Iraku i Nigerii. Mają nieść nadzieję.

Organizowane w Legnicy 
od 7 lat Marsze dla Życia i Ro-
dziny gromadzą rokrocznie po 
kilka tysięcy uczestników. Tra-
dycją stały się inicjatywy, które 
w zamierzeniu organizatorów 
mają stanowić duchowe przy-
gotowanie do tego wydarzenia. 
Na przykład charytatywne ak-
cje, podczas których diecezjanie 
wspierali domy dziecka i domy 
samotnej matki, chrześcijan 
na Bliskim Wschodzie oraz 
projekty  Papieskiego Stowa-
rzyszenia Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie.    W tym roku 
pomoc zostanie skierowana 
do wypędzonych z domów, 
prześladowanych chrześcijan 
z Syrii, Iraku, Iranu i Nige-
rii. Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Diecezji Legnickiej 
zachęca do pisania listów, które 
dodadzą im otuchy, tchną na-
dzieję, podtrzymają na duchu. 
W zależności od umiejętności, 
można to zrobić po polsku, po 
angielsku po niemiecku lub po 
francusku. W Środę Popielco-

wą w kościołach całej diecezji 
staną skrzynki pocztowe, do 
których przez okres Wielkiego 
Postu będzie można wrzucać 
zaklejone koperty z listami dla 
afrykańskich współbraci. Na ko-
percie koniecznie trzeba umie-
ścić informację, w jakim języku 
prowadzimy korespondencję, 
by można było po Niedzieli 
Palmowej zawartość skrzynek 
posortować według języków i 
przekazać odpowiednim wspól-
notom z Syrii, Iraku, Iranu i 
Nigerii.

- Działania charytatywne 
kojarzą się z pomocą material-
ną, ale wydaje nam się, że tego 
rodzaju potrzeby w jakimś pod-
stawowym stopniu zostały już 
zaspokojone – mówi ks. Janusz 
Wilk. – U większości prześla-
dowanych chrześcijan z Afryki 
szerzy się jednak przekonanie, 
że zostali sami; że świat o nich 
zapomniał. Nasza akcja stanowi 
odpowiedź na ten brak nadziei.

W parafiach można też 
będzie za 12 złotych kupić ilu-

strowane Pismo Święte. Do-
chód ze sprzedaży każdej takiej 
książeczki pozwoli zakupić 4 
Biblie dla dzieci z Iranu i Iraku. 
Z pomocą tych Biblii afrykań-
skie dzieci będą się uczyć czytać 
i pisać.

W ramach przygotowania 
do VII Marszu Życia i Rodzi-
ny od 18 lutego do 19 marca 
przed legnickim pomnikiem 
Jana Pawła II odbywać się będą 
modlitewne flash moby. Tak jak 

w ubiegłym roku codziennie 
o godz. 15 dzieci, młodzież i 
dorośli zamierzają spotykać się 
na modlitwie w intencji dzieci 
nienarodzonych. Niezależnie 
od tego prowadzona będzie 
Krucjata Modlitewna 40 Dni 
dla Życia, czyli nieprzerwana, 
podtrzymywana w dzień i w noc 
przez cały Wielki Post modli-
twa. 

Piotr Kanikowski
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Jeszcze pół roku temu za 
to tonę miedzi płacono na 
giełdach metali ponad 7 tys. zł. 
Obecnie już tylko 5,6 tys. zł. 
Każdy dzień przynosi kolejną 
obniżkę.

Ale prezes Wirth nie 
przejmuje się pikującymi ostro 
notowaniami miedzi, zwłasz-
cza że spadki cen na giełdach 
metali w pewnym stopniu re-
kompensuje KGHM korzyst-
na dla eksporterów relacja zło-
tówki do dolara.

- W przypadku KGHM 
ceny miedzi jeszcze długo mo-
głyby schodzić w dół - mówił 
na posiedzeniu Komisji Skar-
bu. Jednak zaraz zastrzegł: 

- Pod warunkiem, że nie bę-
dziemy płacić tak wysokiego 
podatku.

W skali całej firmy nie 
ma powodu do niepokoju. Ze 
słów Herberta Wirtha wynika, 
że póki on rządzi w KGHM 
likwidacji nie musi się obawiać 
nawet załoga Zakładów Gór-
niczych Lubin, choć po wpro-
wadzeniu podatku od kopalin 
ta kopalnia stała się trwale nie-
rentowna.

- Normalny prezes powi-
nien zacząć proces... jakiś tam 
- ugryzł się w język Wirth. - A 
ja jestem optymistycznie na-
stawionym prezesem. Wierzę, 
że z tym podatkiem da się coś 
zrobić.

Optymizm Herberta Wir-
tha podbudował wiceminister 
Skarbu Państwa Zdzisław 

Gawlik: - Będziemy występo-
wać z pewnymi inicjatywami, 
które mają na celu moderni-
zację podatku od wydobycia 
niektórych kopalin w taki 
sposób, aby w większym stop-
niu uwzględniał koszty, które 
spółka musi ponosić, aby się 
rozwijać.

Herbert Wirth dekla-
ruje, że KGHM chce płacić 
państwu za wydobywaną w 
zagłębiu rudę miedzi. Uważa 
jednak, że przyjęta w Polsce 
formuła naliczania tego po-
datku jest zła.

Podobnie twierdzi na 
przykład głogowski poseł 
Wojciech Zubowski. Według 
niego, rząd w tej sprawie za-
chowuje się tak jak człowiek, 
który chcąc się odchudzać, ob-
cina sobie rękę.

Obecnie KGHM płaci 
rocznie po 2 miliardy złotych 
podatku od wydobycia miedzi. 
Mimo ogromnych zysków, 
jest zmuszona zaciągać ban-

kowe kredyty aby się rozwi-
jać. 26 stycznia odbędzie się 
posiedzenie rady nadzorczej 
KGHM, na którym ma dojść 
do zatwierdzenia nowej strate-

gii spółki i wydatków finanso-
wych. Do roku 2020 lubiński 
koncern planuje przeprowa-
dzenie inwestycji za 27 mld zł. 
Sfinansowanych długiem.

Cena miedzi spada. Tona kosztuje już poniżej 6 tys. dolarów. Wyrazem 
niepokoju były wystąpienia posłów podczas wczorajszego posiedzenie sej-
mowej Komisji Skarbu, poświęconego aktualnej sytuacji KGHM. Prezes 
Herbert Wirth przyznał, że kopalnia Lubin jest trwale nierentowna a hor-
rendalnie wysoki podatek od kopalin zagraża planom rozwojowym firmy.

KGHM chyba ma problem



POKAZY PRZEDPREMIE-
ROWE
PINGWINY Z MADAGASKA-
RU / dubbing / 2D
Komedia / Animacja / Przygo-
dowy, Czas trwania: 92 min., 
Od lat: b.o, Produkcja: USA 
[2014], Premiera: 30.01.2015 
(Polska)
GODZ.- 9:30*, 11:30
*seans odbędzie się 24 i 
25.01.2015
PINGWINY Z MADAGASKA-
RU / dubbing / 3D
Komedia / Animacja / Przygo-
dowy, Czas trwania: 92 min., 
Od lat: b.o, Produkcja: USA 
[2014], Premiera: 30.01.2015 
(Polska)
GODZ. - 17:00
MAGICZNE FERIE W KI-
NACH HELIOS
Ogólnopolska sieć kin Helios 
przygotowała specjalny re-
pertuar dla swoich młodych 
Widzów! Podczas najbliż-
szych ferii zimowych wszyscy 
uczniowie… i nie tylko będą 
mogli zobaczyć całą serię 
przygód młodego czarodzie-
ja – Harry’ego Pottera!
HARRY POTTER I INSYGNIA 
ŚMIERCI cz.1 

Czas trwania: 145 min. Pro-
dukcja: Wlk. Brytania/USA 
[2010]
GODZ. – 9.30*
*seans odbędzie się 
23.01.2015
HARRY POTTER I INSYGNIA 
ŚMIERCI cz.2 
Czas trwania: 130 min. Pro-
dukcja: Wlk. Brytania/USA 
[2011]
GODZ. – 13.00*
*seans odbędzie się 
23.01.2015
HARRY POTTER I KAMIEŃ 
FILOZOFICZNY/ dubbing
Czas trwania: 144 min. Pro-
dukcja: USA [2001]
GODZ. – 9.30*
*seans odbędzie się 
26.01.2015
HARRY POTTER I KOMNA-
TA TAJEMNIC/ dubbing
Czas trwania: 160 min. Pro-
dukcja: USA [2002]
GODZ. – 13.00*
*seans odbędzie się 
26.01.2015
HARRY POTTER I WIĘZIEŃ 
AZKABANU / dubbing
Czas trwania: 141 min. Pro-
dukcja: USA [2004]

GODZ. – 9.30*
*seans odbędzie się 
28.01.2015
HARRY POTTER I CZARA 
OGNIA / dubbing
Czas trwania: 157 min. Pro-
dukcja: Wlk. Brytania/USA 
[2005]
GODZ. – 13.00*
*seans odbędzie się 
28.01.2015
HARRY POTTER I ZAKON 
FENIKSA / dubbing
Czas trwania: 138 min. Pro-
dukcja: USA [2007]
GODZ. – 9.30*
*seans odbędzie się 
29.01.2015
HARRY POTTER I KSIĄŻĘ 
PÓŁKRWI / dubbing
Czas trwania: 152 min. Pro-
dukcja: USA [2009]
GODZ. – 13.00*
*seans odbędzie się 
29.01.2015
PREMIERY:
BEZWSTYDNY MORTDE-
CAI / napisy
Komedia / Akcja, Czas trwa-
nia: 107 min., Od lat: 12, Pro-
dukcja: USA [2014], Premie-
ra: 23.01.2015 (Polska)
(Gwyneth Paltrow).
GODZ. – 14:00, 18:30, 21:15
BIRDMAN / napisy
Komedia / Dramat, Czas 
trwania: 119 min., Od lat: 15, 
Produkcja: USA [2014], Pre-
miera: 23.01.2015 (Polska)
GODZ. – 20:30
CARTE BLANCHE
Obyczajowy, Czas trwania: 

100 min., Od lat: 12, Produk-
cja: Polska [2014], Premiera: 
23.01.2015 (Polska)
GODZ. – 12:30, 15:45, 18:15
HISZPANKA / napisy
Dramat, Czas trwania: 127 
min., Od lat: 15, Produkcja: 
Polska [2014], Premiera: 
23.01.2015 (Polska)
GODZ. – 10:00, 19:30
SIÓDMY SYN / napisy/ 3D
Fantasty / przygodowy, Czas 
trwania: 102 min., Od lat: 12, 
Produkcja: USA/Kanada/Chi-
ny/Wlk.Brytania [2014], Pre-
miera: 23.01.2015 (Polska)
GODZ. – 19:00
SIÓDMY SYN / napisy
Fantasty / przygodowy, Czas 
trwania: 102 min., Od lat: 12, 
Produkcja: USA/Kanada/Chi-
ny/Wlk.Brytania [2014], Pre-
miera: 23.01.2015 (Polska)
GODZ. – 11:45, 16:15
TYTUŁY TYGODNIA:
GRA TAJEMNIC / napisy
Thriller / Dramat / Biograficz-
ny, Czas trwania: 115 min., 
Od lat: 15, Produkcja: Wlk. 
Brytania, USA [2014]
GODZ. – 14:45
WKRĘCENI 2
Komedia, Czas trwania: 95 
min., Od lat: 15, Produkcja: 
Polska [2015]
GODZ. – 13:30, 18:00, 20:15, 
22:15
DZWONECZEK I BESTIA Z 
NIBYLANDII / dubbing / 2D
Animacja / Przygodowy / Fa-
milijny, Czas trwania: 76 min., 
Od lat: b.o, Produkcja: USA 

[2014]
GODZ. – 10:00, 13:30
DZWONECZEK I BESTIA Z 
NIBYLANDII / dubbing / 3D
GODZ. – 11:45, 15:15
FOTOGRAF
Thriller, Czas trwania: 117 
min. Od lat: 15 Produkcja: 
Polska 
GODZ. – 20:45
UPROWADZONA 3  
Thriller  Akcja  Kryminał, 
Czas trwania: 108 min. Od 
lat: 15 Produkcja: Francja 
GODZ. – 17:15, 22:00
EXODUS: BOGOWIE I KRÓ-
LOWIE / napisy / 3D
DRAMAT, Czas trwania: 150 
min., Od lat: 15, Produkcja: 
HISZPANIA, USA, WIELKA 
BRYTANIA
GODZ. – 15:00*
*sens odbędzie się 24, 25 i 
27.01.2015
PADDINGTON - DUBBING
KOMEDIA / FAMILIJNY, Czas 
trwania: 120 min., Od lat: B.O, 
FRANCJA, KANADA, WIEL-
KA BRYTANIA
GODZ. – 9:30*10:30**, 
12:45**, 16:00*
*seans nie odbędzie się 24, 
25 i 27.01.2015
*seans odbędzie się 24, 25 i 
27.01.2015
NOC W MUZEUM: TAJEMNI-
CA GROBOWCA - DUBBING
KOMEDIA / PRZYGODOWY 
/ FAMILIJNY, Czas trwania: 
100 min., Od lat: 7
GODZ. – 9:30

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 23.01.2015 do 29.01.2015 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 
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/ He-
liosPolska

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie pojedyń-
cze wejściówki ufundowane przez Kino HE-
LIOS na film pt. „Wkręceni 2  ” 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.
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L e g n i c a  -  L u b i n

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

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

USŁUGI:

KOLPORTAŻ ulotek, materiałów 

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

CYKLINOWANIE 230V, UKŁADANIE PODŁÓG, PANELI, 
tel. 600-690-667

reklamowych – SOLIDNIE 

OGŁOSZENIA
DROBNE

Premiera 31 stycznia 2015 r. o godzinie 19.00, Scena im. Ludwika Gadzickiego Kolejne spektakle 
6, 7, 8 lutego o 19.00 oraz 4, 5, 6 lutego o 11.

„Konferencja ptaków”

Konferencja ptaków nie 
jest zwyczajnym spektaklem. 
Tekst sztuki napisał Peter Bro-
ok, legenda współczesnego te-
atru światowego. Towarzyszył 
mu w tym jeden z najlepszych 
scenarzystów XX wieku, Jean
-Claude Carrière (współtwórca 
takich filmów, jak Dyskretny 
urok burżuazji Luisa Buñu-
ela, Blaszany bębenek Volkera 
Schlöndorffa czy Danton An-
drzeja Wajdy). Zespół Brooka 
przejechał tysiące kilometrów, 
grając Konferencję ptaków w 
wioskach afrykańskiej dżun-
gli i na pustyni, w indiańskich 
rezerwatach w USA, przed 
publicznością farmerów i in-
telektualistów. W trakcie tych 
podróży powstał spektakl ma-
giczny, który może pojąć i głę-
boko przeżyć widz pod każdą 
szerokością geograficzną. Ta 
opowieść o poszukiwaniu sensu 
życia, pełnej niebezpieczeństw 
i zaskakujących spotkań wę-

drówce, łączy prostotę ze 
wzniosłością, wschodni koloryt 
z uniwersalnym przesłaniem, 
baśniową atmosferę z pytania-
mi o istotę życia.

Legnicka inscenizacja 
Konferencji ptaków jest dzie-
łem międzynarodowej grupy 
artystów. Reżyseruje On-
drej Spišák, twórca uznanych 
przedstawień teatru lalkowego i 
spektakli dramatycznych, reali-

zowanych w Czechach, Polsce, 
na Słowacji i Węgrzech. Jedną 
z jego najgłośniejszych insce-
nizacji jest prapremiera Naszej 
klasy Tadeusza Słobodzianka w 
warszawskim Teatrze na Woli 
(2010). Za wystrój sceniczny 
odpowiada wybitny scenograf 
węgierski Szilárd Boráros, au-
torem muzyki jest kompozytor 
czeski Pavel Helebrand.

FOT. KAROL BUDREWICZ

BILETY Premierowy 50 zł, po premierze 28 i 17 zł, INFORMACJA i REZERWACJA 76/72 33 
505, bilety@teatr.legnica.pl 
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 16 w Teatrze Modrzejewskiej, Rynek 
39, oraz na godzinę przed przedstawieniem w miejscu jego grania.

Poza tym w repertuarze:
24 stycznia (sobota)  godz. 19        „Zanim chłodem powieje dzień”, bilety 25 i 15 zł
25 stycznia (niedziela)  godz. 11        „Zanim chłodem powieje dzień”, bilety 25 i 15 zł

Dla naszych Czytelników mamy do rozlosowania podwójne zaproszenia na spektakl „Konferencja pta-
ków” grany w piątek 6 lutego i w niedzielę 8 lutego. Zainteresowanych prosimy o mejle z tytułem „Teatr” 
na adres: konkursy@24legnica.pl do środy 4 lutego. W treści prosimy podać imię i nazwisko osoby, która 
odbierze zaproszenie. O wyniku losowania zwycięzcę poinformujemy drogą mejlową. 

Ludzie są jak ptaki z baśni
Rozmowa z Ondrejem Spišákiem - Słowakiem, który reżyseruje w Teatrze Modrzejewskiej „Konferencję ptaków” Petera Brooka i Jean-Claude`a Carrière. 

Tekst, nad którym pracuje 
Pan z aktorami, stanowi połą-
czenie dwunastowiecznej per-
skiej baśni o ptakach poszuku-
jących swego króla z poematem 
filozoficzno-mistycznym. Czy 
to oznacza, że powstaje spektakl 
familijny, jedn ocześnie dla doro-
słych i dla dzieci?

- Nie sądzę. Robimy ten 
spektakl tradycyjnymi środka-
mi teatralnego wyrazu, więc 
sama forma mogłaby okazać się 
przystępna także dla młodszych 
widzów. Temat wydaje mi się 
jednak zbyt trudny dla dzieci. 
Poza tym historie, które skła-
dają się na tekst "Konferencji 
ptaków", nie stronią od brutal-
ności. Nie ukrywają okrutnej 
prawdy o świecie. Pokazują go 
jako miejsce pełne przemocy i, 
na przykład, seksu. Więc zde-
cydowanie odradzałbym trak-
towanie "Konferencji ptaków" 
jako spektaklu familijnego.     

W "Konferencji" pojawia się 
motyw podróży, obecny zarówno 
w wielu Pańskich spektaklach, 

jak też chyba w osobistym ży-
ciu. Pan sam trochę jak ten wę-
drowny ptak, cały czas w drodze, 
prawda? 

- Trochę tak jest. Ale w tym 
spektaklu podróż ma charakter 
symboliczny - stanowi metaforę 
ludzkiego życia, od narodzin 
do śmierci. Tekst "Konferencji 
ptaków" wykracza nawet ka-
wałek dalej, próbując mapować 
obszary świadomość po śmierci. 
To opowieść o poszukiwaniu 
sensu życia, tęsknocie za swo-
im bogiem albo królem, który 
wprowadzi porządek w miejsce 
chaosu i nada cel ziemskiej eg-
zystencji.

Trzeba odwagi, by na scenie 
zmierzyć się z tak trudnym te-
matem?

- Ta trudność jest pozorna. 
Przecież podświadomie ludzie 
na całym świecie stawiają sobie 
prywatnie, każdy z osobna, do-
kładnie takie same pytania. Nikt 
przed nimi nie ucieknie. Śmierć 
niewątpliwie stanowi jeden z 
największych tematów ludz-

kości. W pochodzącym z XII 
wieku tekście "Konferencji pta-
ków" te sprawy zostały opisane 
bardzo pięknym baśniowym 
językiem. Jestem przekonany, 
ze wszystkie odpowiedzi albo 
pytania, na które powinniśmy 
szukać odpowiedzi, są zaklęte w 
poezji. 

Widz mógłby odnieść teraz 
wrażenie, że to za trudne. 

- Całkowicie mylne. Robi-
my spektakl pełen akcji. Poetyc-
ka aura "Konferencji ptaków" 
polega na tym, że w prostych, 
bardzo konkretnych historiach, 
które pokażemy na scenie, kry-
je się coś więcej. Jakaś metafora. 
To coś każdy z widzów będzie 
musiał sam dopowiedzieć so-
bie w głowie. Mam nadzieję, że 
przedstawienie mocno pobudzi 
wyobraźnię publiczności i zain-
spiruje do refleksji.    

Podobno zostanie zatarta 
niewidzialna granica między 
sceną a widownią?

- Ze scenografem i autorem 

muzyki mamy taką ambicję. 
Oczywiście, nie chodzi nam o 
to, by zmuszać widzów do ak-
torskiego udziału w spektaklu. 
Chcielibyśmy raczej uświado-
mić im, że wszystko, co się dzieje 
w przedstawieniu, dotyczy także 
ich samych. Z takim założe-
niem zamierzamy wykorzystać 
całą przestrzeń teatralną, łącznie 
z przestrzenią na widowni. Gra 
aktorska będzie przenosić się w 
różne miejsca, także poza scenę. 
Ma to uzasadnienie w tematyce 
spektaklu. Przecież skoro 16 ak-
torów na scenie opowiada o ży-
ciu jako wędrówce ptaków, które 
w końcu docierają do jakiegoś 
celu, to ta historia tak samo do-
tyczy ludzi w fotelach.

I widzowie razem z ptaka-
mi dotrą do celu?

- Tak powinno być. Jeśli po-

czują się, jakby płynęli z aktora-
mi na jednym statku, to będzie 
nasz sukces.     

Wspomniał Pan o prostej 
formie spektaklu...

- Tak, rzeczywiście staramy 
się jak najprościej odpowiedzieć 
na jak najtrudniejsze pytania. 
Wykorzystujemy do tego grę 
aktorską i najprostsze środki 
teatralnego wyrazu. Także na 
przykład dźwięk. Pavel Hele-
brand, świetny muzyk z Czech, 
zaczął pracę z aktorami jeszcze 
zanim ruszyły próby. Za pomocą 
własnego głosu, rozmaitych in-
strumentów i nieinstrumentów 
- nastrojonych rurek, patycz-
ków - tworzą harmonie,które 
złożą się na dźwiękową war-
stwę przedstawienia. Powstają 
naprawdę ciekawe chorały. Na 
scenie aktorom towarzyszyć bę-
dzie dwóch muzyków profesjo-

nalnych z kontrabasem i fletem.
A scenografia przygotowy-

wana przez Węgra Szilárda 
Borárosa?

- Też jest bardzo oszczędna. 
Chcemy, aby to był świat czysty, 
stworzony z próżni we wszech-
świecie. Z pustki, którą wypeł-
niły istoty ludzkie. 

Jak się Panu pracuje z le-
gnickimi aktorami?

- Stanowią bardzo do-
świadczony zespół. Są nie tyl-
ko fajnymi aktorami, ale mają 
jednocześnie cenny walor wcale 
nie oczywisty w innych teatrach: 
potrafią grać kolektywnie. Taki 
rodzaj tekstu, jak "Konferencja 
ptaków" wymaga zespołowego 
myślenia i zespołowego grania.

Rozmawiał Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Reżyser Ondrej Spišák (z lewej) z węgierskim scenografem Szilárdem 
Borárosa i autorem muzyki Pavlem Helebrandem z Czech.
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