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STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962
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dowozimy butle i węgiel do klienta 
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Przeprowadzka w wakacje?
Przy ul. Wrocławskiej dobiega końca budowa nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Legnicy. - Prze-
nosiny planujemy po połowie roku, w sierpniu, morze wrześniu – mówi naczelnik Jan Mormul.    »2

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

Człowiek - najlepsza inwestycja

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

www.karieranastarcie.pl
tel. 71 707 04 54

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

nieaktywne zawodowo lub pracujące. Więcej informacji
na temat rekrutacji udziela Biuro Projektu.
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Kolęda

Na chodzenie z księdzem po kolędzie przysługiwał dzień 
wolny od szkoły. Z moim bratem  skwapliwie korzystali-
śmy z tego ministranckiego przywileju.

Inne przywileje ministranta to wstęp w niedostępne dla 
innych fragmenty kościoła: nad sklepienie prezbiterium, 
na wieżę, do ciemnego schowka pod schodami, w którym 
leżały tysiące wypalonych świec. Można było w czasie 
mszy siedzieć w zakrystii i dmuchać w węgiel drzewny do 
kadzielnicy. Jako nieliczni w parafii dotykaliśmy ornatów 
tak starych, że nawet ich nie prano. Dotykaliśmy wargami 
szyjki butelki po mszalnym winie i pokruszonych komuni-
kantów. Gdy na plebanię zajeżdżał tir z Holandii, wraca-
liśmy z kościoła objuczeni pomarańczowożółtymi blokami 
sera i tabliczkami gorzkiej czekolady.
Najlepsze jednak było chodzenie z księdzem po kolędzie. 
Najpierw ksiądz Gomulak wpuszczał nas na pachnącą 
czymś innym niż nasze domy plebanię. Sadzał w wielkim 
pokoju i podsuwał cukierki lub owoce cytrusowe. Z ma-
gnetofonu leciały kolędy, a my przebiegaliśmy wzrokiem 
ścianę obwieszoną podobiznami Jezusa, Maryi i papieża.
Jeśli kolędowanie przypadło na Garcówkę lub którąś ko-
lonię, jechaliśmy księżowym maluchem; jeśli gdzieś bliżej 
– dreptaliśmy przez wieś na piechotę. U celu wszyscy, łącz-
nie z proboszczem,  wkładaliśmy przez głowy komże, bia-
łe jak śnieg i sztywne od krochmalu. Do pierwszej chaty 
wchodziliśmy równocześnie. Potem zostawialiśmy księdza 
i potrząsając dzwoneczkiem biegliśmy dalej.
- Który zbiera? – uśmiechali się ludzie odczekawszy uprzej-
mie, aż skończymy wyć obowiązkowe dwie zwrotki kolędy.
 - On – mówiliśmy i wskazywaliśmy palcem na tego, kogo 
zawczasu obraliśmy za skarbnika. Wsuwali w dłoń jakieś 
drobne: raz dychę z Mickiewiczem, raz dwie dychy z er-
wupegie, częściej miedzianego piątaka. 
Czasem porażał nas zaduch taki, że nie szło oddychać w 
sieni. A gospodyni prosiła do środka:
 - Chodźta, chłopaki. Siądziecie sobie, zagrzejecie się, bo 
mróz że hoho… uszy odpadają.
 Czasem trzeba było tarabanić dzwonkiem w ciemności, aż 
gdzieś w głębi – na końcu korytarza, na szczycie schodów – 
zapalało się światełko i jakaś staruteńka babuleńka drepta-
ła do nas z groszakami w kieszeni kożucha. Z ociąganiem 
kaligrafowaliśmy na drzwiach K+M+B+ tysiącdziewięcse-
tosiemdzieisątcośtam, by nie wyszło, że my tu tak tylko dla 
pieniędzy…
Sztuka chodzenia po kolędzie zasadza się na tym, żeby nie 
tracić proboszcza z horyzontu, by w razie zasadniczego py-
tania “Gdzie ksiądz” móc ludowi objaśnić: jest u Ulanow-
skich, je obiad u Lisowskich, poszedł do Łesiuka… Rychło 
nauczyliśmy się, że bezpieczny dystans to trzy-cztery cha-
łupy. Choć zwłaszcza na początku peregrynacji pokrzepio-
ne monetami serce wyrywało się do przodu…
Z rzadka oszczekiwały nas psy. Większość gospodarze 
w porę powiązali łańcuchami do bud i pozamykali w ko-
mórkach. Ale jeśli po którymś podwórzu mimo wszystko 
biegało bydle-ludojad, to nie przestępowaliśmy granic. 
Darliśmy się wniebogłosy przy furtce, że przybieżeli do 
Betlejem pasterze lub panna czysta porodziła syna. A na-
sze wycie, psie ujadanie i apokaliptyczne dzwonienie nio-
sły się po okolicy, wywabiając w końcu sprzed telewizora 
kogo trzeba.  
Wieczorem, kompletnie ochrypli od tego śpiewania, ścią-
galiśmy zmrożone komże z kurtek i wysypywaliśmy utarg 
do przeliczenia i podziału. Nigdy potem sacrum i profa-
num nie mieszały się z taką rozbrajającą niewinnością.

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

Przeprowadzka w wakacje?
Przy ul. Wrocławskiej dobiega końca budowa nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Legnicy. - Prze-
nosiny planujemy po połowie roku, w sierpniu, morze wrześniu – mówi naczelnik Jan Mormul.

Tak jak odziedziczony po 
władzach PZPR budynek, 
gdzie dziś urzęduje fiskus, 
nową siedzibę skarbówki trud-
no uznać za perłę architektury. 
Niezgrabna, masywna bryła, 
postawiona na miejscu dawne-
go kina Bałtyk, kiepsko wpisuje 
się w pozostałości po dzie-
więtnastowiecznej zabudowie 
Zakaczawia. Ma jednak inne 
zalety. Bez wątpienia jednak 
poprawią się warunki przyj-

mowania petentów. Będzie 
bardziej komfortowo. Przede 
wszystkim ze względu na prze-
stronną, 148-metrową salę ob-
sługi klienta. Architekci zapla-
nowali podziemny parking na 
36 miejsc (plus dodatkowo plac 
na 56 samochodów przed bu-
dynkiem). Pomyślano o kąciku 
zabaw dla dzieci oraz wszelkich 
możliwych udogodnieniach dla 
osób niepełnosprawnych. 

Trwają jeszcze ostatnie 
prace wykończeniowe. Jedno-
cześnie Zarząd Dróg Miejskich 
w Legnicy ogłosił przetarg na 
budowę układu komunikacyj-

nego dla obszaru między uli-
cami Wrocławską i Zieloną a 
Jordana i Orła Białego. Ma to 
umożliwić funkcjonalne połą-
czenie przyszłęj siedziby  Urzę-
du Skarbowego z miejskim 
układem komunikacyjnym. 
Ratusz liczy jednocześnie na 
ożywienie gospodarczej w bez-
pośrednim sąsiedztwie nowego 
gmachu.

Do wakacji fiskus wciąż 
będzie obsługiwał mieszkań-
ców przy ul. Najświętszej Marii 
Panny.

- Termin przeprowadzki 
zależy od postępu ostatnich 

prac budowlanych oraz za-
kończenia wyposażania nowej 
siedziby – mówi Jan Mormul, 
naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Legnicy. - Na pewno będzie-
my musieli wykonać tę operację 
szybko, bo nie możemy sobie 
pozwolić na przerwę w obsłu-
dze petentów. 

W legnickim Urzędzie 
Skarbowym pracuje ok. 170 
osób. Po przeprowadzce za-
trudnienie nie wzrośnie. Budy-
nek przy ul. Najświętszej Marii 
Panny przejmie Urząd Miasta 
w Legnicy. 

Fot.: Piotr Kanikowski

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Nowa siedziba legnickiej skarbówki urodą nie grzeszy. Będzie jednak bez porównania bardziej funk-
cjonalna niż gmach przy ul. Najświętszej Marii Panny. 

Chodzi o przegrany przez 
Jerzego Owsiaka i Fundację 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy proces karny przeciwko 
blogerowi Piotrowi W. znane-
mu jako Matka Kurka.

Legnicki sąd zajmie się 
sprawą 26 lutego. Apelacje od 
złotoryjskiego wyroku złoży-
ły obie strony postępowania. 
Matka Kurka, oczyszczony z 
większości zarzutów, domaga 
się całkowitego uniewinnienia. 

Mecenas Jacek Zagajewski, 
pełnomocnik Jerzego Owsia-
ka i Fundacji WOŚP, w swoim 
odwołaniu dowodzi, że wyrok 
jest niesprawiedliwy, wydany w 
oderwaniu od rzeczywistości i 
w rażącej sprzeczności ze zgro-
madzonym materiałem dowo-
dowym.  Domaga się uchylenia 
niekorzystnego rozstrzygnięcia 
i przekazanie sprawy do po-
nownego rozpatrzenia sądowi 
pierwszej instancji ewentualnie 

o zasądzenie 4 tys. zł grzywny 
od Piotra W.

Zdaniem Sądu Rejonowego 
w Złotoryi, wypowiedzi Matki 
Kurki były ocenami i mieściły 
się w ramach dozwolonej kryty-
ki. Piotr W. został uniewinnio-
ny od zarzutów zniesławienia 
WOŚP i Jerzego Owsiaka. Gra-
nice wolności słowa naruszył 
tylko raz, nazywając Owsiaka 
"hieną cmentarną na dorobku”. 
Sąd nie wymierzył mu za te sło-

wa kary, uznając, że szef WOŚP 
odpowiedział na nie tzw. "znie-
wagą wzajemną".

W legnickim Sądzie Okrę-
gowym leżą jeszcze dwa pozwy 
cywilne przeciwko Piotrowi W. 
Pierwszy napisał wolontariusz 
WOŚP, bo Matka Kurka opu-
blikował na swoim blogu jego 
zdjęcie i dane osobowe wraz z 
pogróżkami. Drugi pozew cy-
wilny złożyła Fundacja WOŚP.

Piotr Kanikowski

Sąd Okręgowy w Legnicy wyznaczył posiedzenie, na którym rozpatrzy apelacje od kontrowersyjnego 
wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Złotoryi.

Owsiak kontra bloger w Legnicy
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Nowe drogi na Piekarach B

Etap III - Faza 1a

Legenda:
Objazd pojazdów o d.m.c >8t.
Objazd pojazdów o d.m.c <8t. - kierunek obwodnica
Objazd pojazdów o d.m.c <8t. - kierunek Centrum 
Zmiana trasy autobusów MPK - kierunek obwodnica

Zmiana trasy autobusów MPK - kierunek Centrum

Kierunki jazdy na ulicach objętych zmianami

Jak jeździmy ulicą Jaworzyńską?
Firma Skanska SA – wykonawca przebudowy ulicy Jaworzyńskiej, rozpoczęła tegoroczny etap robót drogowych. W związku z tym wprowadziła zmiany w 
organizacji ruchu na Jaworzyńskiej i w jej sąsiedztwie, które potrwają do końca roku 2015.

Objazdy są poprowadzone w następujący sposób: do cen-
trum – ulicami: Grabskiego, Złotoryjską i Muzealną, natomiast 
z centrum w kierunku obwodnicy – ulicami: Muzealną, Ko-
ściuszki i Grabskiego. 

Przystanki autobusowe w kierunku centrum z ul. Jaworzyń-
skiej przeniesiono na ulice Grabskiego i Wojska Polskiego, na-
tomiast przystanki w kierunku obwodnicy - na ul. Kościuszki. 
Objazd dla samochodów ciężarowych zostaje bez zmian i jest 
poprowadzony ul. Zachodnią i Złotoryjską.

Uwaga, ulica Kościuszki od Rataja do Grunwaldzkiej jest 
jednokierunkowa. Reszta pozostaje dwukierunkowa. Z kolei 
ruch jednokierunkowy na ul. Wojska Polskiego obowiązuje od 
Grabskiego do Andersa. 

Miasto zainwestowało w osiedlowe drogi na Piekarach „B” kilkanaście milionów złotych. Z 
tej kwoty ponad 3,7 mln stanowił wkład gminy w przedsięwzięcia realizowane wspólnie z firma-
mi deweloperskimi (Modernbud i Sedyko) i finansowane po połowie w ramach tzw. inicjatyw 
lokalnych. Dotąd zbudowano ulice: Jankowskiego, Powstańców Warszawy, Kedywu, Okulickiego, 
Pileckiego, Hubalczyków i Batalionu Zośka. W najbliższych latach miasto planuje wykonanie 
kolejnych dróg na tym osiedlu. 

Roboty są prowadzone na odcinkach: od ul. Szkolnej do 
ul. Grabskiego oraz od ul. Boiskowej do ul. Borsuczej. Jawo-
rzyńska jest całkowicie zamknięta od Szkolnej do Andersa i od 
wysokości Szkoły Podstawowej nr 10 do Grabskiego. Potrwa to 
do połowy wakacji. Po przywróceniu ruchu na tych odcinkach, 
zamknięta zostanie część Jaworzyńskiej od Andersa do SP 10. 

Na odcinku Jaworzyńskiej od Boiskowej do Borsuczej organiza-
cja ruchu nie ulega zmianie. Nastąpi to w późniejszym czasie. Warto 
zwrócić uwagę, że poza pasem drogowym, czyli bezkolizyjnie, trwają 
tu roboty budowlane, związane z instalacjami podziemnymi, w tym 
z kanalizacją deszczową. Pierwotnie wykonawca miał przebudować 
ten odcinek w roku 2016. Jednak dzięki zwiększeniu w 2014 roku 
nakładów inwestycyjnych przez miasto o ok. 4,5 miliona zł, ta część 
Jaworzyńskiej modernizowana jest wcześniej. 

Na legnickim osiedlu Piekary B ruszyły kolejne inwestycje drogowe. Bu-
dowana jest ulica Szarych Szeregów wraz z łącznikiem do ul. Pileckiego i 
oświetleniem nad częścią tej ulicy.

Ulica Szarych Szeregów 
będzie wyłożona kostką be-
tonową, podobnie jak łącznik 
między Pileckiego i Powstań-
ców Warszawy. Zbudowane 
zostaną chodniki i oświetlenie 
oraz instalacje sanitarne. Koszt 
tej inwestycji to około 650 tys. 
zł. Zakończenie prac planowa-
ne jest latem tego roku. To ko-
lejna inwestycja służąca miesz-
kańcom oraz umożliwiająca 

rozwój budownictwa mieszka-
niowego i infrastruktury w tej 
nowej części miasta. 

Przypomnijmy, że od sze-
regu lat gmina konsekwentnie 
realizuje zadanie pn. Uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych pod 
budownictwo mieszkaniowe 
– sieci i drogi na Osiedlu Pie-
kary Jednostka „B”. Budowana 
jest sieć ulic wraz z pełną in-
frastrukturą (jezdnie, chodniki, 

oświetlenie, kanalizacja desz-
czowa, dojazdy). Zdecydowanie 
podnosi to wartość i atrakcyj-
ność inwestycyjną tych terenów, 
umożliwia rozwój budownictwa 
mieszkaniowego i towarzyszą-
cych mu usług handlowych czy 
zdrowotnych, powstawanie re-
kreacyjnych enklaw zieleni, par-
kingów i ścieżek rowerowych. 
Odpowiada też na społeczne 
potrzeby mieszkańców.

Legnicki stadion miejski na „piątkę”
Stadion Miejski im. Orła 

Białego został sklasyfikowany 
bardzo wysoko pod względem 
organizacji i stanu bezpieczeń-
stwa meczów piłki nożnej w 
sezonie 2013/2014. Raport 
opracowany przez Polski 
Związek Piłki Nożnej oceniał 
i klasyfikował stadiony i klu-
by piłkarskie ekstraklasy oraz 
I i II ligi. W skali od 1 do 6 
nasz stadion otrzymał bardzo 
wysoką notę 5,06. 

Stadion, na którym mecze 
w I lidze rozgrywa Miedź Le-
gnica jest, zdaniem audytorów, 
bardzo przyjazny, bezpieczny, 
posiadający świetną infra-
strukturę, wysoki stopień or-
ganizacyjny i sprawną obsługę 
kibiców. W I lidze ustępuje w 
tej klasyfikacji tylko obiektowi 
Arki Gdynia. 

Raport został przygoto-
wany przez Departament Or-
ganizacji Imprez, Bezpieczeń-

stwa i Infrastruktury Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Łącz-
nie ponad 1200 cząstkowych 
raportów złożyło się na pod-
sumowanie sezonu 2013/14 
przez PZPN. Od wjazdu na 
parking przy stadionie, przez 
warunki zapewnione na trybu-
nach, po zachowanie widzów i 
współpracę z władzami. Pra-
ca klubów została oceniona 
w kilkunastu obszarach i na 
podstawie tych ocen wskazano 
najlepszych.
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Legnica  ul. Dzienni-
karska 7-9, 
KW LE1L/00081486/7
Budynek 6- kondy-
gnacyjny, dwuklatko-
wy, podpiwniczony, 
składa się z 34 lokali, 
uzbrojony w sieć 
gazową, wod-kan.,e-
nergetyczną ,tel.

Działka nr 1399 o 
pow. 1615 m²
Obręb Stare Miasto, 
lokal mieszkalny nr 
17 położony na IV 
piętrze, pow.53,50 
m2 i 2,00 m2

3 pokoje, 
przedpokój, 
kuchnia, 
łazienka, 
wc, piwni-
ca7/17

100.000,00 
zł

(12.700,00 
zł)

10.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. Nierucho-
mość obciążona służebnością gruntową.

 Rokowania odbędą się 02.03.2015 r. o godz.10.00 w Urzędzie 
Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój  318.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 02.03.2015 r. odbędą się rokowania na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego  
w Legnicy  przy ul. Dziennikarskiej 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - Wiesław Szczygieł -tel. 
7672-12-301, pokój 315 III p. oraz warunków 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.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nierucho-

mości gruntowej.
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy 

przy: 
ul. Korczaka działka nr 1015/20  o powierzchni 750 m2,  obręb Fabryczna. 

KW   LE1L/00074704/0.
Cena wywoławcza 170.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 17.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 03.03.2015 r. o godz. 13.00. w  Urzędzie Miasta Legnicy,
Pl. Słowiański 8 pokój nr 318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami - Ewa Zając 767212-300, pokój 314 oraz organizacji prze-
targu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na 
www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Bój o przedszkola
Rada miejska zatwierdziła zasady rekrutacji do przedszkoli. Nie zgodziła się na poprawki, które miały 
wesprzeć legniczan samotnie wychowujących dzieci i ułatwić rodzicom aktywne poszukiwanie pracy. 
Pomysłodawca odrzuconych zapisów, radny Maciej Kupaj, zapowiada zaskarżenie uchwały do woje-
wody jako niezgodnej z ustawą o systemie oświaty. 

Podczas wyborczego Ringu 
Radia Zet z prezydentem bez-
robotna mieszkanka Legnicy 
żaliła się Tadeuszowi Krzakow-
skiemu na błędne koło przepi-
sów. Nie ma szans na umiesz-
czenie dziecka w miejskim 
przedszkolu, bo nie pracuje. A 
nie pracuje, bo zamiast szukać 
zatrudnienia, musi zajmować się 
dzieckiem. Między innymi jej 
przypadek zainspirował radne-
go Macieja Kupaja z PO, który 
zgłosił kilka poprawek do pre-
zydenckiego projektu uchwały 
w sprawie zasad rekrutacji do 
miejskich przeszkoli, placówek 
oświatowo-wychowawczych i 
kulturalnych.

Kupaj zaproponował, aby 
przy przyjmowaniu dzieci do 
przedszkoli rodzice (opieku-
nowie) aktywnie poszukujący 
pracy byli traktowani w równie 
uprzywilejowany sposób, co 
osoby pracujące lub studiujące. 

Chciał też, aby rodzic samotny, 
jeśli pracuje lub studiuje na stu-
diach dziennych, przy rekrutacji 
do przedszkoli miał takie same 
szanse, jak pełna rodzina, w któ-
rej oboje rodziców pracuje. Poza 
tym radny proponował zapis 
ułatwiającym rodzicom zna-
lezienie miejsca dla dziecka w 
przedszkolach zlokalizowanych 
w pobliżu miejsca pracy, jeśli 
wolą je od placówek w sąsiedz-
twie miejsca zamieszkania.

Wiceprezydent Dorota 
Purgal negatywnie zaopinio-
wała pomysły Macieja Kupaja. 
Jej zdaniem, bezrobotnym ro-
dzicom chcącym pracować nie 
można przyznać punktów przy 
przyjmowaniu do przedszko-
li, bo nie da się sprawdzić, czy 
faktycznie aktywnie poszukują 
pracy. Pani wiceprezydent nie 
widzi też potrzeby, aby w zapi-
sach precyzujących kryteria II 
etapu rekrutacji zwracać uwagę 

na osoby samotnie wychowu-
jące dzieci. Jak twierdzi, ustawa 
o systemie oświaty w dosta-
teczny sposób zabezpiecza ich 
interesy, gdyż każe w pierwszej 
kolejności przyznawać miejsce 
w placówce dzieciom mającym 
jednego rodzica (opiekuna). 
Ułatwianie posyłania dzieci do 
przedszkoli w pobliżu miejsca 
pracy też, według Doroty Pur-
gal, nie ma sensu jako "niespójne 
z zapisami ustawy".

Przeciwko poprawkom Ku-
paja wypowiedział się też klub 
Prawa i Sprawiedliwości. Rad-
ny Jacek Baczyński ostrzegał 
przed dawaniem przywilejów 
"osobom, którym nie opłaca się 
wstępować w związki małżeń-
skie", bo" takie prawo sprzyja 
życiu w konkubinacie, co nie jest 
niczym dobrym".

Wynik głosowania (8 za, 11 
przeciw, 1 głos wstrzymujący) 
sprawił, że poprawki Macieja 

Kupaja nie przeszły.
- Uchwała dyskryminu-

je samotnych rodziców i jest 
niezgodna z ustawą o systemie 
oświaty, dlatego zaskarżę ją do 
wojewody - zapowiada Maciej 
Kupaj.

Piotr Kanikowski
W roku szkolnym 2014/15 

wychowaniem przedszkolnym 
objętych zostało 3.331 dzieci w 
wieku 2,5-6 lat. Do miejskich 
przedszkoli uczęszcza 1.656 
maluchów, do niepublicznych 
- 1.186 dzieci, natomiast do 
oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych – 489.

Wskaźnik wychowania 
przedszkolnego z roku na rok 
systematycznie wzrasta i w 
bieżącym roku szkolnym wy-
nosi 95,25 proc. (w kraju ok. 72 
proc.). Miasto całkowicie za-
pewnia opiekę przedszkolną dla 
dzieci pięcio- i sześcioletnich. 
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OCM czyli olejowe oczyszczanie twarzy
Na blogach i portalach kosmetycznych często można trafić na tajemniczy skrót OCM. Oil Cleansing 
Method – czyli oczyszczanie twarzy olejami – to popularna od wieków w krajach arabskich metoda 
utrzymywania skóry twarzy w czystości, pomagająca w regulowaniu wydzielania sebum oraz pielę-
gnacji.

Dlatego właśnie w meto-
dzie oczyszczania skóry oleja-
mi najczęściej używaną pod-
stawą jest olej rycynowy. Jego 
skład, struktura i konsystencja 
najbliższe są cząsteczkowej bu-

dowie sebum, produkowanego 
przez ludzką skórę. Stosowany 
w odpowiednich proporcjach 
olej rycynowy reguluje prze-
tłuszczanie się, a jako że tłusz-
cze najlepiej rozpuszczają się w 
tłuszczach – doskonale ułatwia 
pozbycie się wszelkich zanie-
czyszczeń.

Do wykonania demakijażu 
metodą OCM potrzebujemy 
także drugiego oleju (lub ole-
jów). Przy skórach tłustych 
dobrze sprawdzają się te o lek-
kiej konsystencji: migdałowy, 
z jojoby, oliwa z oliwek, olej z 
orzechów lub pestek winogron. 
Osoby o suchej skórze mogą 
eksperymentować z olejem ar-
ganowym, z awokado, lnianym 
lub kokosowym.  Przy two-
rzeniu mieszanki podstawą są 
proporcje:

- dla cery normalnej: 20% 
olejku rycynowego i 80 % olej-
ku bazowego

- dla cery suchej: 10% olej-
ku rycynowego i 90 % olejku 
bazowego

- dla cery tłustej: 30 % olej-
ku rycynowego i 70% olejku 
bazowego

Czego jeszcze potrzebować 
będziemy do przeprowadzenia 
OCM? Przyda się ręczniczek 
– z muślinu, bawełny, frotte lub 
mikrofibry, oraz dostęp do bie-
żącej ciepłej wody.

A zatem do dzieła. Goto-
wą mieszankę olei nakładamy 
na twarz, masujemy delikatnie 
kilka minut. Pocieramy dłoń-
mi także okolice oczu – oleje 
świetnie rozpuszczają nawet 
najbardziej wodoodporne tu-
sze i cienie. Ręczniczek mo-
czymy w bardzo ciepłej, ale 
nie przesadnie gorącej wodzie. 
Wykręcamy i nakładamy na 
twarz, zakrywając ją w całości. 
Po kilkunastu sekundach, kie-
dy ciepło zacznie się uwalniać, 
przecieramy szmatką twarz, 
moczymy, wykręcamy – i na-
kładamy ponownie. Powta-
rzamy zabieg tak długo, póki 
ręcznik nie będzie całkowicie 
czysty. Na zakończenie rytuału 

moczymy szmatkę w chłodnej 
wodzie i raz jeszcze nakłada-
my na buzię, uspokajając w ten 
sposób skórę i zamykając cerę.

Stosowane zbyt często 
OCM może przesuszać – war-
to wtedy przemyśleć ilość olej-
ku rycynowego w mieszance. 
Jednak jest to metoda dema-
kijażu i oczyszczania, polecana 
dla praktycznie każdego rodza-
ju skóry. Tworząc odpowiednie 
mieszanki, można znacząco 
ograniczyć przetłuszczanie się 
cery i zmniejszyć jej świecenie. 
Jednocześnie OCM może mieć 
działanie lecznicze, polecane 
przy skórach trądzikowych i 
łojotokowych. Warto ekspe-
rymentować z proporcjami 
olejów i częstotliwością wyko-
nywania demakijażu tą metodą. 
Wbrew pozorom jest to rytuał 
dający się wykonać szybko i bez 
zbędnych utrudnień – a nasza 
twarz będzie nam po nim bar-
dzo wdzięczna.

źródło: zdrowieiuroda.pl



regulację przemiany materii, de-
toksykację i pozbycie się zbęd-
nych kilogramów. 

Faza łagodna - zwana fazą 
luźniejszą lub fazą zmiany na-
wyków, która dopuszcza wpro-
wadzenie nowych produktów (z 
listy produktów dodatkowych) 
z zachowaniem podstawowych 
zaleceń programu. 

Faza podtrzymująca - po-
winna trwać całe życie, gdyż 
program metabolic balance® nie 
jest okresową dietą na szybką 
utratę wagi. Faza podtrzymują-
ca rozpoczyna się od momentu 
osiągnięcia oczekiwanego celu 
(właściwa masa ciała, popra-
wa stanu zdrowia). Uczestni-
cy utrwalają osiągnięty sukces 
poprzez przestrzeganie ośmiu 
podstawowych zasad oraz wpro-
wadzenie większej dawki ruchu 
do swojego planu dnia. Po zasto-
sowaniu programu czują się tak 
znakomicie, że nawet nie myślą 
aby powrócić do starych nawy-
ków.

Komu zalecany jest udział w 
programie metabolic balance®?

Program przeznaczony jest 

dla osób, które chcą nie tylko 
poprawić swoją sylwetkę, ale 
także dla osób borykających się 
z różnymi problemami zdro-
wotnymi, takimi jak:
•	problemy z przemianą wę-

glowodanową i tłuszczową 
(cukrzyca, wysoki choleste-
rol, trójglicerydy)

•	choroby układu krążenia i 
serca

•	dolegliwości reumatyczne
•	migreny
•	problemy z tarczycą, wątrobą, 

jelitami
•	zaburzenia hormonalne
•	osteoporoza
•	alergie
•	problemy skórne
•	zaburzenia snu

Co daje metabolic balance®?
Dzięki programowi meta-

bolic balance® uzyskuje się: 
•	odchudzenie i szczupły wy-

gląd bez głodzenia się, co jest 
możliwe dzięki zrównowa-
żonej kompozycji dobrego 
białka, dobrych węglowoda-
nów i dobrych tłuszczy,

•	normalizację poziomu cukru, 
gdyż odpowiednia żywność 

połączona z ważnymi za-
sadami zdrowego żywienia 
przeciwdziałają skutkom 
wysokiego poziomu cukru 
we krwi,

•	uregulowanie w naturalny 
sposób przemiany materii 
oraz gospodarki hormonal-
nej,

•	utrzymanie uzyskanego 
spadku wagi bez efektu jo-jo, 
ponieważ organizm dostaje 
wszystkie substancje, których 
potrzebuje,

•	wzrost energii, sił witalnych, 
sił fizycznych, zdrowy sen 
oraz piękną skóra

UWAGA: Program metabolic 
balance® opracowuje wyłącznie 
specjalista dietetyk, który również 
monitoruje jego stosowanie.
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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

Metabolic balance® - program żywienia
Metabolic balance® nie jest typową dietą, ale czterofazowym kompleksowym programem żywienia i regulacji przemiany materii mającym na celu głów-
nie usprawnienie metabolizmu. Spadek wagi u osób z nadwagą to w pewnym sensie oczekiwany efekt uboczny dobrego działania przemiany materii.

Współczesne społeczeń-
stwo, w związku ze specyfiką 
życia w ciągłym pędzie i stresie, 
zagrożone jest chorobami cy-
wilizacyjnym, jak. otyłość, cu-
krzyca, miażdżyca, nadciśnienie 
tętnicze). Zagrożenia te dotyczą 
zarówno dorosłych jaki dzieci. 
Tempo życia sprzyja bowiem 
złym nawykom żywieniowym 
i sięganiu m.in. po fast foody, 
gotowce typu sztuczne zupki czy 
przetworzone produkty nafasze-
rowane polepszaczami smaku, 
konserwantami, spulchniaczami 
i inną chemią. Bardzo ważna 
jest więc edukacja, uświadamia-
nie, że to, co jemy, jest paliwem, 
z którego czerpać będzie każdy 
narząd w tym mózg, serce, ner-
ki. Efektem złego odżywiania są 
zaburzenia metabolizmu, które 
prowadzą często do poważnych 
i uciążliwych chorób. Długo-
trwała, nieleczona otyłość może 
spowodować cukrzycę typu II, 
nadciśnienie tętnicze, udar mó-
zgu, zawał, depresję... 

Proponowane są przeróż-
ne diety oparte na zasadzie np. 
łączenia lub niełączenia pew-
nych składników pokarmowych, 
skoncentrowania się na białku, 
znacznego ograniczenia kalo-
ryczności czy też dobierania 
potraw wg grupy krwi. Prze-
słaniem tych diet jest głównie 
redukcja masy ciała. Niestety nie 
zawsze są skuteczne, ponieważ 
nie są indywidualizowane, często 
obserwuje się efekt jo-jo.

Czym jest metabolic balan-

ce®?
Wszystko co spożywamy 

wpływa na gospodarkę hormo-
nalną. To ona kształtuje zdrowie, 
wygląd, a nawet zachowanie. 
Nie zdajemy sobie sprawy jak 
dalekie są konsekwencje błędów 
dietetycznych (np. brak kwasów 
omega 3 - może spowodować 
depresję, a pokarmy wysokowę-
glowodanowe nasilają trądzik). 
Każdy człowiek jest inny, ma 
inną konstelację hormonalną. 
Różnica między kobietą a męż-
czyzną czy dwudziestolatkiem 
a pięćdziesięciolatkiem jest 
ogromna, dlatego też nie można 
zalecić wszystkim tych samych 
produktów żywieniowych. Ce-
lem kompleksowego programu 
przemiany materii metabolic 
balance® jest właściwe funkcjo-
nowanie hormonów, które regu-
lują przemianą materii, dając w 
efekcie zdrowe funkcjonowanie 
całego ciała.

Twórca programu, dr Wolf 
Funfack, wyszedł z założenia, 
że nasze ciało niektóre produk-
ty przyswaja gorzej. Przemiana 
materii zostaje wtedy zabloko-
wana i nie chudniemy. Dzięki 
odpowiedniej diecie można ten 
proces odwrócić. W menu po-
winny znaleźć się posiłki pro-
teinowe (mięso, ryby, nabiał) i 
warzywa, a dodatkowo węglo-
wodany złożone i owoce.

Metabolic balance® to 
kompleksowy program prze-
miany materii opracowany na 
podstawie szczegółowych, in-

dywidualnych wyników badań 
krwi oraz wywiadu na temat 
stanu zdrowia, nawyków i prefe-
rencji żywieniowych, przebytych 
chorób oraz przyjmowanych 
leków. Wyniki badań 37 para-
metrów krwi dają informację, 
jaka żywność, dobrana według 
specjalnego klucza, jest dla danej 
osoby lekarstwem!

Menu jest ustawiane tak, 
aby maksymalnie zoptyma-
lizować procesy trawienne, 
dostarczając jednocześnie orga-
nizmowi zdrowych składników 
odżywczych, witamin i mine-
rałów, których brakuje organi-
zmowi dla osiągnięcia zrówno-
ważonej przemiany materii. (np. 
u osób, u których poziom żelaza 
lub wapnia jest zbyt niski pro-
gram dobiera środki spożywcze 
o dużej zawartości właśnie tych 
pierwiastków). 

Program opiera się na czte-
rech fazach:

Faza przygotowawcza 
- trwa dwa dni i ma na celu 
przygotowanie organizmu do 
zmiany nawyków żywieniowych. 
poprzez lekką dietę i przeczysz-
czanie. 

Faza ścisła - trwa co naj-
mniej 14 dni, polega na spoży-
waniu tylko i wyłącznie posił-
ków ułożonych indywidualnie 
dla każdego uczestnika progra-
mu. W tej fazie najwięcej się 
dzieje, odzyskuje się poczucie 
sytości, a organizm zaczyna 
funkcjonować na najwyższych 
obrotach. Etap ten ma na celu 

Dietetyk przyjmuje w 
Centrum Medycznym w 
Legnicy  ul. Libana 7
Kontakt:
Dietetyk Pani dr Anna 
Sapeta-Rączka  
tel. 883707907  
lub 76/723 38 26
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Legnica  ul. Św. 
Wojciecha 17, 
KW LE1L/00042332/8
Budynek  6 – kondy-
gnacyjny, podpiwni-
czony, składa się z 12 
lokali mieszkalnych, 
uzbrojony w sieć 
gazową, wod-kan.,e-
nergetyczną,tel.

Działka nr 1231 o 
pow. 291 m²
Obręb Fabryczna, 
lokal mieszkalny nr 
10 położony na III 
piętrze, pow. 24,10 
m2 i 1,30  m2

1 pokój, 
przedpokój, 
kuchnia, 
wc, piwnica 
nr 10

38.000,00 zł

(5.000,00 zł)

4.000,00 zł

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w 
użytkowanie wieczyste.. 

Rokowania odbędą się 02.03.2015 r. o godz.11.00. w Urzędzie 
Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój  318.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 02.03.2015 r. odbędą się rokowania na 
sprzedaż   lokalu mieszkalnego  położonego  
w Legnicy  przy ul. Św. Wojciecha 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - Wiesław Szczygieł -tel. 
7672-12-301, pokój 315 III p. oraz warunków 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.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nierucho-

mości gruntowej.
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w 

Legnicy przy: 
ul. Korczaka, działka nr  410 o powierzchni  482m2. Obręb Tarninów.  

KW LE1L/00050054/4. Cena wywoławcza 148.000,00 zł + pod. VAT .Wa-
dium 15.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 03.03.2015 r. o godz. 12.30  w  Urzędzie Miasta Legnicy,
Pl. Słowiański 8, pokój nr 318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami - Ewa Zając 767212-300, pokój 314 oraz organizacji 
przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318.Ogłoszenie zamieszczono 
na www.legnica.eu.w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.Aromaterapia, wprowa-

dzona do świadomości Eu-
ropejczyków w 1937 r. przez 
francuskiego chemika Rene 
Gattefosse'a, była znana i ce-
niona przez starożytne cywi-
lizacje (Egipt ,Indie,Chiny). 
Świadczy o tym zapach olej-
ków, wyczuwalny jeszcze po 
odsłonięciu grobu Tutencha-
mona. Grecki lekarz Teofast z 
Eresos napisał dzieło o lecz-
niczym działaniu zapachów, 
stanowiące podstawę dzisiej-
szej wiedzy o terapii olejkami 
eterycznymi.

Jestem zakochana w aro-
materapii. Od 8 lat wykorzy-
stuję wiedzę w swoim Gabine-
cie kosmetycznym.

Co można zrobić znając 
właściwości olejków eterycz-
nych? Masaże, inhalacje, ką-
piele, detoksykację ciała, kremy, 
żele o indywidualnej nucie za-
pachowej dobranej dla każde-

go pacjenta.
Olejki działają inaczej 

niż kosmetyki. Wchłaniają się 
przez układ oddechowy i skó-
rę.30 minut po aplikacji prze-
nikają do układu krwionośne-
go. Wpływają na pracę układu 
hormonalnego. Działają odka-
żająco, przeciw wirusowo, po-
budzają układ odpornościowy, 
usuwają celulitis, odmładzają, 
są afrodyzjakami. Są to natu-
ralne wyciągi roślinne o działa-
niu terapeutycznym.

Jeśli szukacie Państwo po-
mysłu na ciekawy prezent dla 
bliskiej osoby:

- Zapraszam w podróż po 
aromaterapii.

Walentynki są do tego 
świetną okazją.

Teresa Rogińska -Szeliga. 
Kontakt-Gabinet kosme-

tyczny Nicole ul.Jaworzyńska 
31/35 tel 602 46 76 04

Targi kosmetyczne na Dockland Excell w Lon-
dynie toną w zapachach. Tu stykają się kultury 
Wschodu i Zachodu. Tu na nowo odkryłam zna-
czenie aromaterapii – cudownego oddziaływa-
nia zapachów.

Aromaterapia - zapomniana  
wiedza o zapachach

Tej wiosny styliści proponują 
dwa główne trendy w stylizacji 
paznokci: bardzo naturalny ma-
nicure, w którym paznokcie po-
malowane są jedynie bezbarwną 
odżywką lub jasnym lakierem, 
oraz odważne, rzucające się w 
oczy zdobienia i intensywna ko-
lorystyka. Na wybiegach pojawi-
ły się takie kolory, jak ostra czer-
wień, fiolet, czerń, złoto, burgund 
i zieleń jabłek. Niezwykle modne 
będzie połączenie co najmniej 
dwóch kolorów, najlepiej silnie 
ze sobą kontrastujących, np. różu 
z czernią czy czerni z zielenią. 
Styliści proponują także łączenie 
wszystkich modnych tej wiosny 
odcieni ze srebrem lub złotem.

Ograniczeniem w zdo-
bieniu paznokci ma być jedy-
nie wyobraźnia klientki, a nie 
umiejętności manikiurzystki. W 

wykreowaniu spektakularnego 
efektu pomóc może drukarka 
do paznokci. To przełomowe w 
dziedzinie zdobienia paznokci 
urządzenie powoli zdobywa co-
raz większą popularność w Pol-
sce. Pozwala ono na bardzo szyb-
kie i precyzyjne odwzorowanie 
na paznokciu dowolnego wzoru, 
dając efekty, które do tej pory 
były niemożliwe do osiągnięcia 
za pomocą pędzelka.

Drukarka pozwala wyko-
nać dowolny wzór na naturalnej 
płytce lub tipsie. W urządzeniu 
zaprogramowanych jest ponad 
2 tys. różnych wzorów, klientka 
może także samodzielnie zapro-
jektować wzór i wgrać jego zdję-
cie do drukarki. Zabieg można 
wykonywać na paznokciach za-
równo u rąk, jak i u nóg.

źródło: newseria.pl

Skóra węża, geometryczne wzory i kontrastowe ko-
lory – wiosną nie należy się obawiać szaleństwa na 
paznokciach. Styliści zachęcają do odwagi, której 
jedynym ograniczeniem ma być własna wyobraźnia. 
W osiągnięciu spektakularnego efektu pomoże m.in. 
drukarka do paznokci, która w niezwykle precyzyjny 
sposób pozwala odwzorować każdy wzór lub zdjęcie.

Manicure trendy 
na 2015 rok!



MARATON POLSKIEGO KINA
30 stycznia we wszystkich  kinach sie-
ci Helios zagramy Maraton Polskiego 
Kina z premierą filmu Ziarno prawdy. 
Tym razem tematem przewodnim bę-
dzie kino polskie, które w ostatnim 
czasie udowadnia bez najmniejszych 
kompleksów, że dorównuje światowym 
produkcjom. W ciągu jednej nocy za-
gramy cztery najciekawsze naszym 
zdaniem rodzime filmy ostatnich mie-

sięcy. Zaczniemy od premiery filmu 
„Ziarno prawdy”, adaptacji świetnego 
kryminału Zygmunta Miłoszewskiego. 
Następnie, największy hit minionego 
roku, czyli doskonali „Bogowie” z ge-
nialną rolą Tomasza Kota, oraz bardzo 
mocne i bezkompromisowe „Służby 
specjalne” Patryka Vegi. Na koniec 
pokażemy kontrowersyjny „Hardkor 
Disko”.
Będzie to noc pełna emocji, które jesz-
cze długo po powrocie do domu nie po-
zwolą Wam zasnąć. Jeśli jesteście na 
to gotowi - zapraszamy!
Start: 30.01. godz. 22:30 
Meta: 31.01 godz. 6:30
Zagramy:
• Ziarno prawdy (Premiera)
• Bogowie
• Służby specjalne
• Hardkor Disko
GODZ.- 22:30*
*seans odbędzie się 30.01.2015
KINO KOBIET
Drogie Panie, jeśli potrzebujecie re-
laksu, odpoczynku oraz oderwania się 
od codziennych obowiązków tego dnia 
bądźcie razem z nami. Kino Kobiet to 
chwila wytchnienia, spędzona w do-
skonałym towarzystwie mamy, siostry 

lub przyjaciółki, to świetna zabawa 
oraz możliwość zdobycia wielu atrak-
cyjnych nagród!
DZIEŃ Z ŻYCIA BLONDYNKI / NAPISY
Czas trwania: 95 min., od lat:15, pro-
dukcja: USA 2014 
Bohaterką rozbrajającej komedii „Dzień 
z życia blondynki” jest Meghan Miles 
(Elizabeth Banks), która właśnie mia-
ła zły dzień. Naprawdę baaardzo zły 
dzień! Meghan jest dziennikarką z Los 

Angeles, której marzeniem jest pro-
wadzenie wiadomości w jednej z czo-
łowych stacji telewizyjnych. Wszystko 
wywraca się do góry nogami, gdy rzu-
ca ją narzeczony, a dziewczyna traci 
szansę na awans. Ale od czego są naj-
lepsze przyjaciółki! Ubierają ją w pro-
wokacyjną żółtą sukienkę i organizują 
szalony wieczór na mieście. 
Atmosfera najmodniejszego nocnego 
klubu wszystkim poprawia nastrój i na-
wet urocza Meghan zaczyna zuchwale 
flirtować z przystojnym barmanem, 
Gordonem (James Marsden). To, co 
wydarzyło się następnego dnia, gdy 
Meghan obudziła się w mieszkaniu 
Gordona, w zupełnie nie znanej sobie 
dzielnicy L.A., uruchomiło serię niefor-
tunnych zdarzeń. I tak, w jeden dzień, 
porządna dziewczyna przeżyje kilka 
mało chwalebnych przygód.
GODZ.- 18.30*
*seans odbędzie się 05.02.2015 
FILMOWE PORANKI ZE SCOOBY
-DOO / LEKTOR
Od lat 4, produkcja: USA, czas trwania 
70 minut
01.02.2015 
GODZ. – 10:30*

Zagramy: 
Scooby-Doo! Brygada Detektywów 
cz.10
(Płaczący klaun- łzy zagłady, Sieć 
splatacza snów, Hodag przestrachu )
*seans odbędzie się 01.02.2015
MAGICZNE FERIE W KINACH HE-
LIOS
Ogólnopolska sieć kin Helios przygo-
towała specjalny repertuar dla swoich 
młodych Widzów! Podczas najbliż-
szych ferii zimowych wszyscy ucznio-
wie… i nie tylko będą mogli zobaczyć 
całą serię przygód młodego czarodzie-
ja – Harry’ego Pottera!
HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIER-
CI cz.1 
Potęga Voldemorta rośnie w siłę. Har-
ry, Ron i Hermiona decydują się na 
kontynuację woli Dumbledore’a. Po-
dejmują próbę znalezienia pozostałych 
horkruksów, żeby pokonać „Czarnego 
Pana”…

GODZ. – 9.30*
*seans odbędzie się 30.01.2015
HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIER-
CI cz.2 
Ostatnia część przygód młodego cza-
rodzieja. Harry, wraz z przyjaciółmi, 
będzie musiał stanąć do rozstrzygają-
cego pojedynku ze straszliwym i rosną-
cym w siłę Lordem Voldemortem.
GODZ. – 13.00*
*seans odbędzie się 30.01.2015
KINO KONESERA
LEWIATAN
Dramat, Czas trwania: 140 min., Od lat: 
15, Produkcja: Rosja [2014]
– 18:15*
*Seans odbędzie się 04.02.2015
PREMIERY:
ZIARNO PRAWDY
Thriller, Czas trwania: 110 min., Od lat: 
15, Produkcja: Polska [2014], Premiera: 
30.01.2015 (Polska)
GODZ.- 11:45, 14:00, 16:15, 18:30, 
20:00, 21:15*, 22:15**
*Seans odbędzie się 05.02.2015
**Seans nie odbędzie się 30.01 i 
05.02.2015
PINGWINY Z MADAGASKARU / dub-
bing / 2D

Komedia / Animacja / Przygodowy, 
Czas trwania: 92 min., Od lat: b.o, 
Produkcja: USA [2014], Premiera: 
30.01.2015 (Polska)
GODZ.- 10:00, 12:00, 16:00, 18:00**
**Seans nie odbędzie się 04 i 
05.02.2015 
PINGWINY Z MADAGASKARU / dub-
bing / 3D
Komedia / Animacja / Przygodowy, 
Czas trwania: 92 min., Od lat: b.o, 
Produkcja: USA [2014], Premiera: 
30.01.2015 (Polska)
GODZ. – 14:00, 17:00, 19:00 
TYTUŁY TYGODNIA:
BEZWSTYDNY MORTDECAI / napisy
Komedia / Akcja, Czas trwania: 107 
min., Od lat: 12, Produkcja: USA [2014]
GODZ. – 13:45, 18:15*
*Seans nie odbędzie się 04.02.2015
BIRDMAN / napisy
Komedia / Dramat, Czas trwania: 119 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA [2014]

GODZ. – 21:45
CARTE BLANCHE
Obyczajowy, Czas trwania: 100 min., 
Od lat: 12, Produkcja: Polska [2014]
GODZ. – 15:15*, 19:30
*Seans nie odbędzie się 04.02
HISZPANKA / napisy
Dramat, Czas trwania: 127 min., Od lat: 
15, Produkcja: Polska [2014]
GODZ. – 11:00
SIÓDMY SYN / napisy/ 3D
Fantasty / przygodowy, Czas trwania: 
102 min., Od lat: 12, Produkcja: USA/
Kanada/Chiny/Wlk.Brytania [2014]

GODZ. – 21:00
SIÓDMY SYN / napisy
Fantasty / przygodowy, Czas trwania: 
102 min., Od lat: 12, Produkcja: USA/
Kanada/Chiny/Wlk.Brytania [2014]
GODZ. – 16:00
WKRĘCENI 2
Komedia, Czas trwania: 95 min., Od lat: 
15, Produkcja: Polska [2015]
GODZ. – 10:30*, 10:45**, 
13:00**,14:45****, 17:30, 17:45***, 20:45
*Seans nie odbędzie się 30.01 i 
01.02.2015
**Seans odbędzie się 30.01.2015
***Seans odbędzie się 04.02.2015
****Seans nie odbędzie się 30.01 i 
04.2.2015
DZWONECZEK I BESTIA Z NIBYLAN-
DII / dubbing / 2D
Animacja / Przygodowy / Familijny, 
Czas trwania: 76 min., Od lat: b.o, Pro-
dukcja: USA [2014]
GODZ. – 10:00, 12:45*

*Seans nie odbędzie się 30.01.2015
UPROWADZONA 3  
Thriller  Akcja  Kryminał, Czas trwania: 
108 min. Od lat: 15 Produkcja: Francja 
GODZ. – 20:30
PADDINGTON - DUBBING
KOMEDIA / FAMILIJNY, Czas trwania: 
120 min., Od lat: B.O, FRANCJA, KA-
NADA, WIELKA BRYTANIA
GODZ. – 10:45*, 13:00*
*Seans nie odbędzie się 30.01.2015

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 30.01.2015 do 05.02.2015 Cennik 
biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 22 
zł, (pt. – nd., święta) 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 obowiązuje na 
seanse 3D oraz w Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 18 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 18 zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 25 
zł, (pt. – nd., święta) 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 dopłata w wyso-
kości 3 zł. Jest to dopłata zwią-
zana z użytkowaniem okularów 
3D, niezbędnych do właściwego 
odbioru projekcji trójwymiaro-
wych. Okulary zostaną Państwu 
udostępnione do jednorazowego 
użytku. Prosimy o ich zwrot ob-
słudze kina po seansie.
Znajdź nas także na  
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. „Carte blanche” w Le-
gnicy – do wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli 
chcesz ją wygrać, wyślij maila na adres kon-
kursy@24legnica.pl w treści podając imię i 
nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ 
W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

14POLECAMY
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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:
04, 05, 06 stycznia   godz. 11:00  „Konferencja ptaków”
06, 07,08 stycznia  godz. 19:00 „Konferencja ptaków”

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. 

LOMBARDLOMBARD
SAMOCHODY - PRZYCZEPY - MOTORY-  
- MASZYNY BUDOWLANE - ITP
SAMOCHODY - PRZYCZEPY - MOTORY-  
- MASZYNY BUDOWLANE - ITP

SAMOCHODOWYSAMOCHODOWY

*KONKURENCYJNE OPROCENTOWANIE
*PARKING W CENIE
*KONKURENCYJNE OPROCENTOWANIE
*PARKING W CENIE
Legnica ul. Kręta 1, 76 854-24-75Legnica ul. Kręta 1, 76 854-24-75

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

KOLPORTAŻ ulotek, materiałów 

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

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

reklamowych

OGŁOSZENIA
DROBNE

SOLIDNIE 

Nowa sala weselna w Legnicy
Już 8 lutego, w godzinach 10.00-18.00, Hotel Sękowski zaprezentuje Nową Salę Wesel-
ną. Tego dnia będą z nami firmy z branży ślubno-weselnej. 
W programie przewidziano:
- niesamowity pokaz barmański w wykonaniu „Oryginalnego Baru”
- pokaz taneczny  tancerzy ze Szkoły Tańca „Krzyżanowscy”
- najmodniejsze w tym sezonie suknie ślubne zaprezentują  „Mademoiselle” i „Pan Tadeusz”, a 
modę męską Salon „Pawo”
- o atrakcje dla dzieci zatroszczą się „Legnickie Myszki” oraz „Nibylandia”
- wachlarz dekoracji na różne okazje zaprezentują Firmy „Decorum”,„Fiolinea” oraz „Klim Plast”
- sposób na niebanalne fotografie zaoferują wyśmienici fotografowie: Pani Aleksandra Wyżga i 
Pan Michał Rajczakowski
- ciekawą atrakcją będzie „Fotobudka”, gdzie można wykonać pamiątkowe zdjęcia
- do nauki tańca zaprosi 
Szkoła Tańca „Step In”
- wisienką na torcie będą cu-
kiernie: Tortomania, Furtak 
oraz Czekoladowa Fontanna 
z Cafe 24.
- dla odwiedzających przewi-
dziano losowanie nagród
Serdecznie zapraszamy, gwa-
rantujemy ciekawie spędzony 
czas!
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomo-

ści gruntowej położonej 
 w Legnicy przy: ul. Wrocławskiej  19, działka nr  768 o powierzchni  

636 m2. Obręb Stare Miasto.   KW  LE1L/00044720/9.
Cena wywoławcza 305.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 30.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 03.03. 2015 r. o godz. 12.00 w  Urzędzie Miasta Legni-
cy, Pl. Słowiański  8 , pokój nr 318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami; Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji 
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Zło zakpiło z radnego
Z czego się śmieje Legnica? Z kuriozalnych wypowiedzi radnego Adama Wierzbickiego w 
telewizji Dami i z filmu, w którym za zamkniętymi drzwiami gabinetu dyrektora Teatru Mod-
rzejewskiej trwa rozmowa z egzorcystą a pracownicy placówki ubóstwem odpokutowują swe 
grzechy. To, niestety, śmiech przez łzy.

W Teatrze Modrzejew-
skiej bije źródło zła. Taką 
diagnozę postawił w tele-
wizji Dami radny Prawa 
i Sprawiedliwości Adam 
Wierzbicki, wypytywa-
ny przez redaktora Piotra 
Seiferta o przyczyny, dla 
których radni nie zgodzi-
li się przekazać placówce 
środków na podwyżki dla 
załogi.

- Jeśli w danym miej-
scu jest źródło zła, czy pan 
jako mieszkaniec Legnicy 

będzie chciał dawać pienią-
dze, żeby zło się budowało? 
- tłumaczył dziennikarzo-
wi Adam Wierzbicki.

Z rozmowy można się 
dowiedzieć, że zadomo-
wione u Jacka Głomba zło 
zatriumfowało 7 grudnia 
2014 roku, gdy na deskach 
legnickiej sceny wystawio-
no gościnny spektakl Le-
cha Raczaka "Spisek smo-
leński".

- Konsekwencje zostały 
wyrażone - objaśnia w te-
lewizji Adam Wierzbicki. 
- Pan Głomb się zwracał o 
podwyżki w tym momencie 
do pana prezydenta. Od-

powiedź była raczej nega-
tywna poprzez radnych co 
niektórych.

Ze względu na zło, któ-
re ma swe źródło w Teatrze 
Modrzejewskiej, radny 
Wierzbicki nie podniósł 
ręki za podwyżkami dla 
załogi. Kto wie, może taka 
taktyka ma sens: jak zło 
trochę pogłoduje, to stanie 
się lepsze.

Na razie poprawy nie 
widać. Przeciwnie. Uwiel-
biający szargać świętości 
aktorzy nakręcili dowcip-
ną filmową ripostę na tezy, 
które z inkwizytorską pew-
nością wypowiadał w Dami 

Adam Wierzbicki.
- Pragniemy bardzo go-

rąco i serdecznie podzięko-
wać legnickim radnym za 
to, że uświadomili nam, w 
jakim miejscu pracujemy - 
mówią aktorzy Paweł Wo-
lak i Paweł Palcat. - Dzię-
kujemy za konsekwencje 
finansowe pragniemy nasz 
błąd odpokutować. A w 
ubóstwie pokuta dokonuje 
się najpełniej.

Umieszczony na 
YouTube clip błyskawicz-
nie zdobywa popularność. 
Na koncie ma już ponad 
250 wyświetleń.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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