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Strefa zgniotu

Dlaczego uczniowie podstawówki, do której chodzi moje 
dziecko, nie mogą po przerwie ustawić się przed klasą w 
porządku innym niż alfabetyczny. Dlaczego nie wolno im 
położyć plecaka przy lewej nodze, wsunąć rąk do kieszeni 
ani rozglądać się na boki. Dlaczego muszą odstać w bez-
ruchu i ciszy minutę zamiast po prostu grzecznie usiąść w 
ławkach. Domyślam się, że takie właśnie pytania posta-
wiła sobie Dagmara Angier-Sroka zanim zdecydowała, że 
trzeba coś z tym zrobić. 

Trwa zamieszanie wokół koszarowej „Procedury wejścia 
do klasy”, wprowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 2 w 
Legnicy. Aby nie pogubić się w gąszczu komentarzy, warto 
zdać sobie sprawę, że ten konflikt rozgrywa się jednocze-
śnie na kilku poziomach i że na każdym z nich gra toczy 
się o zupełnie inną stawkę.  
Pierwszy poziom to spontaniczny bunt wrażliwej, mądrej 
i odważnej matki przeciwko głupiemu  zarządzeniu, któ-
re na początku marca zawisło na drzwiach sal lekcyjnych. 
Dagmara Angier-Sroka mogła je zignorować, jak niemal 
wszyscy inni rodzice w SP nr 2. Wybierając bezpieczny 
komformizm nie wystawiłaby swojej rodziny na konflikt. 
Zdecydowała inaczej: wspierana przez męża oraz przyja-
ciół podjęła desperacką walkę, by szkoła, do której od pół 
roku chodzi także jej dziecko, była bliższa wyobrażeniom 
o dobrej szkole; ciepłej, wrażliwej, przyjaznej, rozsądnie 
urządzonej.
Na drugim poziomie toczy się walka o przetrwanie na sta-
nowiskach. Przypuszczam, że dyrekcja placówki i rozma-
ite koterie, od których żadna polska szkoła nie jest wolna, 
poczuły się zagrożone nieadekwatną reakcją na upublicz-
nienie „Procedury wejścia do klasy”. W popłoch mógł je 
wprawić fakt, że instrukcję potępili Rzecznik Praw Dziec-
ka i Minister Edukacji Narodowej, a kuratorium w te pędy 
przysłało do Legnicy swoich wizytatorów.
Trzeci poziom to lokalna polityka, gdzie szybko doszło do 
polaryzacji stanowisk w sprawie „Procedury”. Reprezentu-
jąca miejskie władze wiceprezydent Dorota Purgal wzięła 
stronę dyrekcji SP nr 2. Opozycja w osobach radnych PO 
Macieja Kupaja i Jarosława Rabczenki wsparła Dagmarę 
Angier-Srokę. Obu stronom może chodzić mniej więcej 
o to samo, co na sesjach rady miejskiej, czyli o wykazanie 
czyje na wierzchu.    
Na czwartym poziomie jest wielka polityka, gdzie obo-
wiązuje rzymska zasada „Divide et impera”. Skonflikto-
wany ze środowiskiem nauczycielskim rząd,  skrupulatnie 
korzysta z każdej okazji, by napuścić opinię publiczną na 
kolejną grupę zawodową grożącą mu strajkiem.To dlatego 
minister Joanna Kluzik-Rostkowska na jednym oddechu 
mówiła o zaklejaniu dzieciom ust taśmą i musztrze w Le-
gnicy. 
I na to wszystko nałożył się jeszcze medialny jazgot, zu-
pełnie nieadekwatny do rangi sprawy, która go wywołała. 
Dziennikarze operują na każdym z wyżej wymienionych 
poziomów i w zaleźności od tego, kogo obrali sobie za cel, 
wspierają różne grupy interesów zaangażowane w konflikt.
Kto znalazł się w strefie zgniotu? Poza dyrektor Małgorza-
tą Sługocką-Sulewską, która z racji funkcji odpowiada za 
wszystko co się w SP2 dzieje i Dagmary Angier-Sroki, z 
furią zaatakowanej przez innych rodzciów, w strefie zgnio-
tu znalazły się dzieci – zmanipulowane, okłamane, wyko-
rzystane instrumentalnie jako tarcza dla osób dorosłych. 
To sprawa o wiele poważniejsza niż głupi regulamin.
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Plebania do rozbiórki?
Wydana z rażącym naruszeniem prawa decyzja burmistrza Złotoryi pozwoliła parafii Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny wybudować przy ul. Chopina potężną plebanię wchodzącą na dział-
ki sąsiadów. Gmaszysko utrudnia remont zabytkowej kamieniczki Anny i Stanisława Solarzów. 
Zdaniem Ryszarda Porczyńskiego, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, to już nie 
jego zmartwienie.

Inspektor Ryszard Porczyń-
ski przyznaje, że ponagla Sola-
rzów, by przeprowadzili remont 
swojej kamienicy. Twierdzi, że 
nie robi tego złośliwie: po pro-
stu jako osobie odpowiedzialnej 
za stan budynków w powiecie 
nie wolno mu ignorować zgło-
szenia z urzędu miasta o odpa-
dającym na chodnik tynku.

Zabytkowa kamienica 
Anny i Stanisława Solarzów 
faktycznie się sypie. Gospoda-
rze od dawna noszą się zamia-
rem generalnego remontu. Nie 
mogli go zacząć, bo tuż nad ich 
dachem zwiesza się dach pleba-
nii, nie tylko naruszając granice 
działek i w rażący sposób łamiąc 
przepisy budowlane, ale też fi-
zycznie uniemożliwiając Sola-
rzom zdjęcie starych dachówek 
i położenie nowych.

Porczyński rozkłada ręce: - 
Niech idą do sądu cywilnego, 
żeby nakazał księdzu rozebranie 
dachu. Ja nic nie mogę zrobić.

Burmistrz 19 czerwca 2001 
roku zatwierdził niezgodny z 
prawem projekt i wydał parafii 
pozwolenie na budowę.   Dzie-
sięć lat później, gdy plebania 
już stała, wojewoda dolnośląski 
unieważnił decyzję burmistrza 
Złotoryi jako naruszającą prawo 
w sposób rażący. Główny In-
spektor Nadzoru Budowlanego, 

do którego proboszcz spróbo-
wał się odwołać, podtrzymał 
stanowisko wojewody.

Z uzasadnienia tych decyzji 
wynika, że wystawiona przez 
parafię plomba narusza grani-
ce sąsiednich parceli. Ponadto 
ksiądz prowadził budowę na 
działce, która nie została wy-
mieniona w pozwoleniu bur-
mistrza i do której w momencie 
rozpoczęcia inwestycji nie miał 
żadnych praw (stała się wła-
snością parafii dopiero w 2006 
roku). Rażąco ignorując nakazy 
prawa budowlanego, w grani-
czącej z działką Solarzów ścia-
nie umieszczono okna i drzwi 
wychodzące bezpośrednio na 
ich posesję. W projekcie bu-
dowlanym otworów okiennych 
było sześć - w trakcie budowy 
doszły jeszcze dwa, choć w pro-
tokole odbioru plebanii urzęd-
nicy nie zwrócili uwagi na to 
odstępstwo.

"Stwierdzone naruszenia 
przepisów prawa budowlanego 
nie są możliwe do zaakcep-
towania z punktu widzenia 
praworządnego państwa" - 
czytamy w wydanej 14 lutego 
2012 roku decyzji Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowla-
nego. - "Ewentualne nakazanie 
doprowadzenia inwestycji do 
stanu zgodnego z przepisami 
prawa należy do kompetencji 
właściwego miejscowego orga-
nu nadzoru budowlanego stop-
nia podstawowego".

Jakie działania podjął po 
tym orzeczeniu inspektor Ry-
szard Porczyński, aby złotoryj-
ska plebania przestała w spo-
sób rażący naruszać przepisy 
prawa budowlanego? Żadne. 
Jak twierdzi, ma związane ręce. 
Gdyby pozwolenie na budowę 
plebanii zostało unieważnione 
w czasie trwania inwestycji (tzn. 
przed uzyskaniem przez pro-
boszcza pozwolenia na użytko-
wanie gotowego już obiektu), 
sprawa wyglądałaby zupełnie 
inaczej: Porczyński mógłby 
nakazać księdzu zmianę kon-
strukcji dachu czy zamurowanie 
okien.

- Rozważaliśmy, czy w po-
wstałej sytuacji byłoby możliwe 
wzruszenie naszego pozwole-
niu na użytkowanie plebanii. 
Byliśmy gotowi zbadać, czy nie 
popełniliśmy jakiegoś błędu. 
Okazało się, że w świetle prawa 
nie ma możliwości prowadzenia 
takiego postępowania, gdy od 
pozwolenia na budowę minę-
ło więcej niż 5 lat. Musieliśmy 
sprawę zostawić - przekonuje 
Ryszard Porczyński.

Gdy jeszcze trwało po-
stępowanie przed Głównym 
Urzędem Nadzoru Budowla-
nego ksiądz spróbował fortelu. 
Przy użyciu pianki montażowej 
zakleił nielegalne otwory okien-
ne styropianem, pomalował na 
kolor elewacji i zaprosił inspek-
cję PINB, by potwierdziła, że 
naruszenie prawa zostało na-

prawione. Do GUNB trafił ofi-
cjalny protokół oględzin i doku-
mentacja fotograficzna. Potem 
styropian został usunięty - do 
dziś zachowały się tylko ślady 
pianki na elewacji. Ale Ryszard 
Porczyński wciąż sądzi, że tych 
spornych okien wychodzących 
na posesję Solarzów już nie ma.

Ostatnio parafia spróbo-
wała jeszcze jednego manewru, 
aby mieć spokój z sąsiadem. Po-
stanowiła sądownie pozbawić 
Annę i Stanisława Solarzów 
praw do kawałka gruntu gra-
niczącego z plebanią. W Sądzie 
Rejonowym w Złotoryi wygra-
ła, ale w styczniu br. Sąd Okrę-
gowy w Legnicy zmienił wyrok 
pierwszej instancji. Działka po-
została przy Solarzach.

Bezpardonowa próba prze-
jęcia ziemi była kropla, która 
przelała kielich. Reprezentujący 
Solarzów mecenas Maciej Do-
magała przygotowuje wystą-
pienia przeciwko urzędnikom, 
którzy tolerowali łamanie pra-
wa budowlanego na plebanii. 
Chce z pomocą sądów wymóc 
na proboszczu parafii Narodze-
nia Najświętszej Marii Panny 
rozebranie dachu plebanii oraz 
zamurowanie okien, by umożli-
wić remont zabytkowej kamie-
nicy.

Ks. Stanisław Śmigielski, 
proboszcz parafii Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny, po-
stanowił nie wypowiadać się dla 
mediów.
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Legnica i sąsiedzi będą współpracować
Są już konkretne pomysły

Po raz pierwszy w nowej kadencji prezydent Legnicy zaprosił na spotkanie w Ratuszu (9 marca br.) samorządowców z legnickiego subregionu. 
– Pragnę wrócić do tra-

dycji naszych systematycznych 
spotkań, byśmy mogli na nowo 
określić obszary naszej sąsiedz-
kiej współpracy i wyznaczyć 
wspólne cele dobrze służące 
lokalnym społecznościom. Zbu-
dujmy wspólnotę naszych mię-
dzygminnych interesów – pod-
kreślił Tadeusz Krzakowski. 

Na spotkanie przybyli: sta-
rosta legnicki Janina Mazur, 
wójt gminy Kunice Zdzisław 
Tersa, Anna Rabska – sekre-
tarz gminy Krotoszyce, bur-
mistrz Chojnowa Jan Serkies, 
wójt gminy Miłkowice Dawid 
Stachura i wójt gminy Choj-
nów Andrzej Pyrz. Obecni też 
byli szefowie czterech legnic-
kich spółek komunalnych.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski zaproponował m.in. 
podjęcie już teraz wspólnych 
działań związanych z aktywi-

zacją gospodarczą i inwestycyj-
ną terenów gminnych, położo-
nych w sąsiedztwie przebiegu 
drogi szybkiego ruchu S3. Jej 
budowa już wkrótce się roz-
pocznie. Możliwe będzie np. 
zabieganie o utworzenie w 
rejonie węzła autostrady A4 
i dogi S3 np. centrum logi-
stycznego. Zachęcił samo-
rządowców z sąsiedztwa do 
wspólnego występowania do 
GDDKiA w sprawie zakoń-
czenia budowy obwodnicy po-
łudniowo-wschodniej miasta i 
przełożenia na nią przebiegu 
drogi krajowej nr 94. Obecnie 
droga ta prowadzi przez cen-
trum Legnicy, generując bar-
dzo uciążliwy ruch. Ważne jest 
także porozumienie, na pod-
stawie którego razem będzie 
można aplikować o fundusze 
unijne w najnowszym okresie 
budżetowania. 

Inne wspólne rozwiązania 
aglomeracyjne stanowić mogą 

np.: pasażerska obsługa są-
siednich gmin przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne (już rozpoczęta), rozwój 
infrastruktury wodociągowej i 
ściekowej wdrażany z udzia-
łem Legnickiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji (również rozpoczęty) 
czy też zintegrowane przez 
gminy legnickiego obszaru 
funkcjonalnego gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. 

Kolejny wątek omawianej 
współpracy to pełne wykorzy-
stywanie potencjału legnickiej 
oświaty. Miasto już dziś dys-
ponuje szkolnictwem zawo-
dowym na bardzo wysokim 
poziomie, a ponad 40 proc. 
uczniów miejskich szkół po-
nadgimnazjalnych pochodzi z 
okolicznych gmin. Zdecydo-
wanie może się też zwiększyć 
dostępność legnickich przed-
szkoli dla dzieci spoza miasta. 

Należy pracować nad wy-

kreowaniem wspólnego pro-
duktu turystycznego subre-
gionu, na bazie sieci szlaków 
i ścieżek rowerowych. Zinte-
grować działania promocyj-
ne, wydawnicze, kulturalne i 
rekreacyjne. Bardzo cennym 
pomysłem wydaje się być rów-

nież tworzenie wspólnych, 
międzygminnych grup zaku-
powych, ubezpieczeniowych 
oraz zamówień publicznych. 
Pozwoli to uzyskiwać oszczęd-
ności i zwiększać skuteczność.

Kolejnym krokiem rodzą-
cego się aglomeracyjnego po-

rozumienia będzie powołanie 
zespołów roboczych i zadanio-
wych do opracowania konkret-
nych już projektów. Uczestnicy 
zgodnie uznali, że naturalnym 
liderem wspólnych projektów 
powinien być prezydent Tade-
usz Krzakowski. 

Razem można więcej
Samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych podsumowali (12 marca br.) realizację projektu pn. „Zintegrowany system 
powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. Jest to wspólny, ponadlokalny model powiązań transportowych, uwzględ-
niający inwestycje drogowe i kolejowe, który ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju naszego subregionu.

Legnicko-Głogowski Ob-
szar Funkcjonalny to jeden z 
czterech takich obszarów wy-
znaczonych w projekcie zmia-
ny planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
dolnośląskiego i w Strategii 
Rozwoju Województwa Dol-
nośląskiego 2020. Partnerami 
przedsięwzięcia są: przedsta-
wiciele samorządu wojewódz-
twa dolnośląskiego, Instytutu 
Rozwoju Terytorialnego oraz 
prezydenci Legnicy i Gło-
gowa, a także wójtowie gmin 
Legnickie Pole, Jerzmanowa, 
Żukowice, Kotla, Głogów i 
starosta bolesławiecki.

Projekt miał na celu przy-
gotowanie zgodnej ze strategią 
rozwoju województwa dolno-
śląskiego koncepcji rozwoju 
inwestycji drogowych i kole-
jowych o charakterze ponadlo-
kalnym, które pobudzać będą 
korzystne zmiany gospodarcze, 
infrastrukturalne i społeczne 
na znacznym obszarze. Taki 
właśnie charakter mają np. 
budowa drogi ekspresowej S3, 
budowa obwodnicy południo-
wo-wschodniej Legnicy, bu-
dowa drugiej przeprawy przez 
Odrę w Głogowie, powstanie 
w Legnicy węzła przesiadko-
wego o znaczeniu krajowym 
i lokalnym oraz przebudowa 
linii kolejowej nr 289 na trasie 

Legnica-Rudna Gwizdanów i 
jej odgałęzienia do Polkowic. 

Partnerzy wyszli z zało-
żenia, że indywidualna droga 
sięgania po pochodzące z bu-
dżetu państwa, województwa 
czy też Unii Europejskiej w 
perspektywie lat 2014-2020 
będzie nieskuteczna. Wspólne, 
solidarne działanie przynie-
sie natomiast realne korzyści 
wszystkim. 

Powiązania transportowe 
w naszym subregionie, zwią-
zane z komunikacją kolejową, 
samochodową, a także rowero-
wą i pieszą, stanowią kluczowe 
zagadnienie dla dalszego roz-
woju Legnicko-Głogowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

W imieniu prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego 
podziękowania i gratula-
cje partnerom złożyła jego 
zastępczyni Jadwiga Zien-
kiewicz. – Podsumowujemy 
ponad roczną współpracę nad 
projektem, który przyniesie re-
gionowi nowe impulsy gospo-
darcze i rozwojowe, ukierun-
kuje nas również pod kątem 
celów, jakie możemy osiągnąć, 
wykorzystując środki unijne 
w nowym okresie budżeto-
wania. Mamy wiedzę i cenne 
doświadczenia – podkreśliła 
pani wiceprezydent. 

LGOF obejmuje tereny 42 gmin o powierzchni ponad 5 tys. km2, który zamieszkuje blisko 600 tys. 
osób. Legnica jest w nim głównym ośrodkiem regionalnym.
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Prezes to ma klawe życie
Spółka KGHM wydała w 2014 roku prawie 9 milionów złotych na wynagrodzenia pięciu członków 
zarządu. Najwięcej kosztował prezes Herbert Wirth: ok. 2.277 000 zł brutto, czyli prawie 190 tys. zł 
miesięcznie. Wiceprezesi Jarosław Romanowski, Wojciech Kędzia, Jacek Kardela i Marcin Chmie-
lewski zarobili od 1,5 do 1,8 mln zł. Do tego trzeba doliczyć 2,3 mln zł odprawy dla trzech członkom 
zarządu zwolnionym we wrześniu 2013 roku.

Z roku na rok rosną wy-
datki na wynagrodzenie zarzą-
du KGHM. W 2013 roku było 
to niespełna 10 mln zł, obecnie 
- 11,1 mln zł.

Na wynagrodzenie pre-
zesa Herberta Wirtha zło-
żyła się stała pensja (1,4 mln 
zł), premia (0,6 mln zł) oraz 
świadczenia i dochody z in-
nych tytułów, np. składki na 
Pracowniczy Program Eme-
rytalny, ubezpieczenie na życie 
itp. (0,3 mln zł). Wirth pracuje 
w KGHM siódmy rok. W tym 
czasie jego wynagrodzenie 
uległo bez mała potrojeniu. 
Łącznie od 2009 do 2014 roku 
zarobił ponad 10 milionów 
złotych brutto.

Ubiegłoroczne wynagro-
dzenie I wiceprezesa Jarosława 
Romanowskiego wyniosło ok. 
1.723 000 zł. Wojciech Kę-
dzia, który w grudniu na wła-
sną prośbę odszedł z zarządu, 
zarobił ok. 1.823 000 zł. Nieco 
słabiej są opłacani Jacek Kar-
dela (ok. 1.502 000 zł) i Mar-
cin Chmielewski (ok. 1.522 
000 zł).

Włodzimierz Kiciń-
ski, Adam Sawicki i Dorota 
Włoch, odwołani z zarządu 
KGHM we wrześniu 2013 
roku, w ubiegłym roku już nie 

pracowali dla spółki. Mimo 
tego wciąż pobierali z niej 
niemałe pieniądze w formie 
odpraw (Kiciński - 935 tys. zł, 
Sawicki - 691 tys. zł, Włoch - 

669 tys. zł).
Na diety dla 13 członków 

rady nadzorczej Polska Miedź 
806 tys. zł.

Cyfra dla Złotoryi
Kino Aurum w Złotoryi najprawdopodobniej 
jeszcze w tym roku zacznie wyświetlać fil-
my w technologii cyfrowej. Wniosek Złoto-
ryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji zyskał 
akceptację w Warszawie i placówka trafiła na 
listę instytucji, które mają otrzymać dotację 
na pokrycie połowy kosztów cyfryzacji.

Dofinansowanie w ra-
mach programu unowocze-
śniania kin studyjnych lub 
lokalnych przydziela Polski 
Instytut Sztuki Filmowej 
w Warszawie. PISF ma sfi-
nansować 50 proc. kosztów 
netto cyfryzacji kina Aurum, 
które szacuje się na ok. 400 
tys. zł. Część potrzebnej 
sumy, w wysokości 250 tys. 
zł, Urząd Miejski w Złotoryi 
zabezpieczył już w tegorocz-
nym budżecie.

ZOKiR musi teraz pod-
pisać umowę z PISF, a na-
stępnie ogłosić przetarg na 
cyfrowy projektor i instala-
cję. Dyrekcja placówki de-
klaruje, że dołoży wszelkich 
starań, aby kino cyfrowe za-
częło działać w Złotoryi od 

1 lipca tego roku.
Cyfrowy projektor po-

zwoli na powrót do reper-
tuaru Aurum światowych 
premier. Po instalacji spe-
cjalnego ekranu możliwe 
będzie również wyświetlanie 
filmów w formacie 3D. ZO-
KiR liczy, że to zahamuje 
odpływ widzów do kin w 
sąsiednich miastach.

Obecnie złotoryjskie 
kino pracuje na projekto-
rze obsługującym filmy na 
taśmie 35-milimetrowej, 
na której dystrybutorzy nie 
rozpowszechniają najnow-
szych produkcji.

Źródło: Urząd Miasta w 
Złotoryi
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Rzecznik Michalak 
zdenerwował dzieci
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Legnicy atakują Rzecznika Praw 
Dziecka, który stanął w obronie ich godności. 

Po ujawnieniu tzw. "Pro-
cedury wejścia do kllasy" Ma-
rek Michalak interweniował 
w dolnośląskim Kuratorium 
Oświaty. "To wojsko czy wię-
zienie? Trudno uwierzyć, że 
szkoła." - komentował. "Co 
Pan widzi w tym złego i woj-
skowego? " - pytają dzieci 
rzecznika (cały list w ramce).

W podobnym duchu, jak 
Marek Michalak, wypowia-
dała się minister edukacji 

Joanna Kluzik-Rostkowska. 
Do niej dzieci z Legnicy po-
stanowiły nie pisać. Rodzice 
jednak oczekują od szefowej 
MEN przeprosin.   Chcą aby 
przeprosiło ich również dol-
nośląskie Kuratorium Oświa-
ty. Rozważają, czy nie pozwać 
Dagmary Angier-Sroki, któ-
ra nagłośniła sprawę kosza-
rowych procedur obowią-
zujących dzieci z SP 2 przy 
wpuszczaniu do klasy. Na 
środowe zebranie rodziców, 
w sprawie "Procedury wejścia 
do klasy", poza dorosłymi 
przyszły dzieci z przygoto-

wanymi wcześniej plakatami 
("Nie poddamy się bez wal-
ki", "idźcie z zarzutami precz, 
nasza szkoła fajna jest", "My 
znamy prawdę, dopuśćcie 
nas do głosu", "My wiemy, 
że SP2 to najlepsza szkoła 
świata"). Podczas spotkania 
rodzice bronili regulaminu i 
dyrekcji, wyładowując agresję 
na Dagmarze Angier-Sroce. 
Jedna z matek zaatakowała ją 
także fizycznie.

Świadkami incydentu 
były dzieci "najlepszej szkoły 
świata".

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Drogi Rzeczniku Praw Dziecka!
W imieniu uczniów piszemy do Pana z powodu niesłusznych oskarżeń wobec Szkoły Podsta-

wowej nr 2 w Legnicy.
Ponad połowa osób uczęszczających do tej placówki oglądała Wiadomości, w których wypo-

wiadał się Pan krytycznie wobec Procedury wejścia i wyjścia w naszej szkole od ponad dwóch lat.
Co Pan widzi w tym złego i wojskowego? Uczniowie, Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne 

zaakceptowali wcześnie napisane reguły, a nawet trochę je zmodyfikowali dzięki czemu stały się 
bardziej zrozumiałe dla uczniów klas terapeutycznych.

Możemy stwierdzić, że prawdopodobnie nigdy nie prowadził Pan lekcji w szkole, dlatego nie 
wie Pan, jak ciężko jest opanować dzieci trudne lub chore na ADHD lub Zespół Downa. Nie wie 
Pan jak naprawdę jest w naszej szkole.

Jeżeli potrafi Pan stwierdzić na podstawie wypowiedzi maks. 2 rodziców i opinii mediów, że 
źle się tu dzieje, to gratulujemy.

Z całym szacunkiem
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Legnicy

Przy legnickim Rynku zaparkował Bronkobus. Działacze i sympatycy Platformy Obywatelskiej zbierali wśród mieszkańców 
podpisy poparcia dla prezydenta Bronisława Komorowskiego. Przechodnie reagowali sympatyczniej niż w Lubinie, gdzie autobus po-
witano jajkiem i okrzykami: "Targowica!". - Jest ogromna szansa, że w kwietniu prezydent Bronisław Komorowski będzie w Legnicy 
- twierdzi poseł Robert Kropiwnicki. - Robimy wszystko, żeby następna kadencja upłynęła bezpiecznie, spokojnie, bez szarpania się 
– przekonywał. Poza działaczami PO Bronkobus przywózł do Legnicy dary, które Ksenia Dowhań-Domańska i Związek Ukraińców 
w Polsce zbierają dla mieszkańców ogarniętych wojną terenów Ukrainy. Przed wyekspediowaniem ich na wschód, będą składowane 
w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.              

                     Piotr Kanikowski

Bronkobus bez Bronka
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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

Szczury na Chojnowskiej
W rejonie ul. Chojnowskiej i Lindego pojawiły się szczury. Wieczorami bie-
gają między śmietnikami zupełnie nie bojąc się ludzi. 

Pod koniec ubiegłego ty-
godnia zasygnalizowaliśmy 
problem w legnickim ratuszu. 
Strażnicy miejscy zrobili zwiad 
wśród mieszkańców. Informa-
cje się potwierdziły.

-  Z rozpoznania Straży 
Miejskiej wynika, że gryzo-
nie mogą zamieszkiwać trzy 
pustostany znajdujące się w 
tej okolicy – mówi Arkadiusz 
Rodak, rzecznik prezydenta 
Legnicy. - Wszystko to obiek-
ty prywatne. Już wysłaliśmy 
do ich właścicieli pisma z na-
kazem przeprowadzenia dera-
tyzacji. Mamy nadzieję, że to 

wystarczy.
- Od 

początku 
roku nie 
mie l i śmy 
ż a d n y c h 
skarg na 
obecność 
g r y z o n i 
– infor-
muje Mał-
g o r z a t a 
S tawi ska
-Lichota z Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej. 
Przypomina, że gmina rutyno-
wo dwa razy do roku, na ogół 

w kwietniu i październiku, 
zarządza deratyzację w całym 
mieście.

Piotr Kanikowski

„Nie” dla Plasma Power
W gminie Legnickie Pole rośnie opór przeciwko inwestorowi, który chce 
z użyciem plazmy przetwarzać i utylizować odpady przemysłowe w Nowej 
Wsi Legnickiej. 

Z inicjatywy Rafała Ple-
zi, społecznika i ekologa, 
powstała strona internetowa 
skupiająca przeciwników ta-
kiego zakładu. Zbierane są 
podpisy pod petycją do wój-
ta, która ma powstrzymać 
niechcianą inwestycję. „My 
mieszkańcy i symapatycy 
gminy Legnickie Pole i gmin 
sąsiednich zdecydowanie 
sprzeciwiamy się budowie 
zakładów przetwarzających 
odpady komunalne i po-
przemysłowe w skali woje-
wódzkiej na terenie Nowej 
Wsi Legnickiej i Gminy 

Legnickie Pole.” - czytamy 
w petycji. -”Nie chcemy w 
naszym otoczeniu zakładu, 
który będzie wpływał nega-
tywnie na nasze środowisko 
i komfort. Nie zgadzamy się 
na transport i przetwarzanie 
odpadów niebezpieczych 
i szkodliwych. Nie zga-
dzamy się na jakąkolwiek 
emisję dioksyn, furanów, 
rtęci i innych szkodliwych 
substancji. Nie zgadzamy 
się na budowanie instalacji 
niechcianej w USA i Niem-
czech.” Petycję można pod-
pisać w internecie. 

Korporacja Plasma Po-
wer chce zwozić po Legnicę 
niebezpieczne odpady prze-
mysłowe, aby utylizować i 
przetwarzać je przy pomocy 
technologii plazmowej. Do 
przeróbki ma trafiać dzien-
nie 500 ton różnego rodza-
ju odpadów. Inwestorowi 
sprzyjają władze gminy. Ma 
już też wstępną zgodę Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu.

Piotr Kanikowski

Podpierając się niezależny-
mi badaniami zapewnia, że jeśli 
opona przechowywana jest we 
właściwych warunkach to nie 
straci na parametrach nawet 
jeśli będzie miała trzy lata. Co 
oznacza, że jeśli założymy ją na 
felgę i przeprowadzimy testy 
przyczepności i komfortu to wy-
padnie nie gorzej od tej właśnie 
wyprodukowanej. Starzenie się 
opony w czasie roku magazyno-
wania odpowiada 3 tygodniom 
eksploatacji lub 1 tygodniowi 
jazdy na zaniżonym ciśnieniu. 
Zmiany fizyko-chemiczne w 
elementach opony powodo-
wane nagrzewaniem się opon 
oraz naprężeniami związany-
mi z ciśnieniem, obciążeniem, 
odkształcaniem i uderzeniami, 
które nie występują w warun-
kach magazynowania opon.

Producent opon przekazu-
je nam takie informacje, po to 
by klienci nie bali się kupować 
opon 2 , 3-letnich, które zale-
gały w magazynach. Tak czy 
owak przecież lepiej kupić opo-
nę całkiem nową. Dlatego jeśli 
decydujemy się na starszą gumę 
sprzedawca powinien zapropo-
nować nam upust.

Opony są przechowywa-
ne w magazynach fabrycznych 
do trzech lat od daty produkcji 
w ściśle określonych warun-
kach (temperatura, wilgotność, 
oświetlenie). Gwarantuje to 
nam, że opony dostarczane 
dystrybutorom są pełnowarto-
ściowe. Przekazuje także swo-
im dealerom szczegółowe in-
strukcje dotyczące warunków i 
metod przechowywania opon. 
Ale już nie mamy pewności, czy 

dystrybutor się do nich stosuje. 
Wiadomo, że bardzo szkodliwe 
są wysoka temperatura, wilgoć i 
zniekształcenia. Należy unikać 
przechowywania opon latem w 
tzw. garażach blaszakach lub na 
poddaszach. W Polsce dotyczy 
to szczególnie opon zimowych.

Niebezpieczna jest również 
wilgoć. Sama guma jest odpor-
na na wodę, ale jeśli opona ma 
uszkodzoną powierzchnię wil-
goć dostaje się do wnętrza opo-
ny i atakuje kord, co może grozić 
korozją i gniciem. Powinniśmy 
również układać opony tak, by 
nie zostały zniekształcone.    

Producent zaleca coroczną 
kontrolę oraz wycofanie opon 
z eksploatacji po przekroczeniu 
10 lat od daty produkcji bez 
względu na wysokość bieżnika.

Żródło: moto.pl

Jak dowodzą badania prawidłowo magazynowana opona starzeje się bar-
dzo powoli. Dlatego możemy kupić oponę, która spędziła w magazynie dwa 
lub trzy lata, ale pod warunkiem, że będzie w atrakcyjnej cenie

Jak szybko sta-
rzeją się opony?
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MCZ ma tomograf z kosmosu
Dzięki pieniądzom z KGHM, szpital Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie kupił dla swoich pacjentów jeden z najnowocześniejszych tomografów 
komputerowych w Polsce wraz z unikatowym oprogramowaniem. 128-warstwowy aparat Siemensa jest nie tylko znacznie szybszy i bezpieczniejszy od 
dotychczas stosowanego, ale też stwarza możliwość diagnozowania nieuchwytnych dotąd zmian chorobowych.

Super tomograf kosz-
tował 4,6 mln zł. Znaczną 
część tej sumy (4 mln zł) wy-
łożyła spółka KGHM Polska 
Miedź. Podczas uroczystego 
otwarcia nowej pracowni 
tomografii komputerowej w 
lubińskim szpitalu, prezes 
Edward Schmidt podkreślał, 
że gdyby nie hojny gest wła-
ściciela , MCZ nie mógłby 
sobie pozwolić na urządze-
nie tej klasy. A intensywnie 
eksploatowany, dziesięcio-
letni aparat do diagnostyki 
obrazowej   - swego czasu 
również bardzo nowoczesny 
- wymagał wymiany.

Nowy tomograf jest bar-
dzo bezpieczny. Pozwolił o 
połowę zmniejszyć ilość nie-
obojętnego dla organizmu, 
nefrotoksycznego kontrastu, 
który wprowadza się przed 
prześwietleniem. O 50 pro-
cent ograniczono również 
dawkę promieniowania ren-

tgenowskiego, na które jest 
wystawiony pacjent. Edward 
Schmidt zwraca uwagę, że 
dzięki minimalnej ekspozycji 
będzie można nie tylko dia-
gnozować i wspierać terapię 
konkretnych przypadków, ale 
też na szerszą skalę wykorzy-
stywać tomograf do profilak-
tyki.

Badanie jest przyjazne 
dla pacjenta, szybkie, a przy 
tym bardzo dokładne. Daje 
lekarzowi możliwość wni-
kliwej analizy stanu zdrowia 
diagnozowanej osoby. Dzięki 
wysokiej rozdzielczości, po-
kazuje na przykład naczynia 
o średnicy mniejszej niż 0,3 
mm, co w przypadku no-
wotworów pozwala wdrożyć 
właściwe leczenie onkolo-
giczne natychmiast po poja-
wieniu się guzów. Albo po-
przez porównanie wyników 
kolejnych prześwietleń, uła-
twia sprawdzenie skutecz-

ności szalenie kosztownej 
chemioterapii i w przypadku 
stwierdzenia braku postę-
pów, szybkie podjęcie decy-
zji o zmianie terapii. Wraz 
z aparatem MCZ otrzymał 
specjalne oprogramowanie 
do prześwietlania drobniut-
kich elementów uszu. Możli-
wa jest również diagnostyka 
urazów wielonarządowych, 
czyli badanie całego pa-
cjenta. Nowy tomograf to 
nieocenione narzędzie dla 
onkologów, kardiologów, la-
ryngologów czy gastrologów.

- Jeżeli pracownia ga-
stroskopowa w koronogra-
fii stwierdza raka, to tego 
samego dnia, za godzinę, 
pacjent ma u nas robio-
ną koronografię wirtualną 
i ocenę rozległości procesu 
nowotworowego. Od razu 
wiemy, jak chorego dalej 
leczyć - objaśniała   doktor 
Ewa Nienartowicz, szefowa 

Zakładu Diagnostyki Obra-
zowej MCZ w Lubinie.

- To lepiej niż w szpitalu 
w Leśnej Górze - Herbert 
Wirth, prezes KGHM, z 

zainteresowaniem słuchał o 
kosmicznych możliwościach 
128-warstwowego aparatu 
do tomografii komputerowej. 
Gratulował pracownikom 

Miedziowego Zdrowia kom-
petencji i pasji.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025
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UZDROWICIEL Z FILIPIN
CLAVER PALITAYAN PE

CLAVER PALITAYAN PE PRZYJMUJE

tel. 506 536 270, 784 609 208

LUBIN WROCŁAWGŁOGÓW i LEGNICA
20 marca 22 marca21 marca

Metoda filipińskiego uzdrowiciela to mistycz-
na metoda leczenia pochodząca z Dalekiego 
Wschodu, jej skuteczność jest ogromna co po-
twierdzają liczni pacjenci Pana Clavera PE jed-
nego z najlepszych uzdrowicieli filipińskich 
na świecie. Pochodzi on ze sławnej rodziny 
filipińskich healerów. Uzdrowiciel poprzez in-
tensywną koncentrację wytwarza dużą energie 
wokół swych rąk, która pomaga przy leczeniu:
chorób nowotworowych, epilepsji, defor-
macji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, 
kamieniach nerkowych i żółciowych, cho-
robach prostaty, leukemii, wrzodach żo-
łądka i dwunastnicy, guzach i cystach, 
wadach serca, choroba oczu, nerwicach  
oraz chorobach kobiecych i innych schorze-
niach. 
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Wiktor z Katowic, któremu po dwóch wizytach zeszły kamienie z woreczka żół-
ciowego, a guz tarczycy wchłonął się, co potwierdza badanie USG.
Panią Janinę z Krakowa do niedawna martwiły dolegliwości: torbiel w piersi oraz mię-
śniaki na narządach rodnych. Po trzech wizytach torbiel wchłonął się a mięśniaki za-
nikły.
Pan Andrzej z Gdańska dziękuje za wyleczenie prostaty, która dokuczała mu od kilku 
miesięcy.
Pani Danuta z Wrocławia – po wizycie u uzdrowiciela ustąpiły mi bóle kręgosłupa 
oraz poprawił  mi się wzrok na skutek ustabilizowania poziomu cukru. Dziękuję za 
pomoc !!!
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie 
uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Wrażliwa cera i wiosna - jak o nią dbać, by wyglądać piękniej?

Naprawdę trudno znaleźć 
osobę, która jest w pełni za-
dowolona ze swojej cery. Za 
tłusta, za sucha, z wypryskami... 
Nawet piękny wygląd skóry nie 
jest nam dany raz na zawsze. 
Wiele zależy od diety, trybu 
życia, zmian hormonalnych, 
wieku... Znaczenie mają wa-
runki atmosferyczne, pora roku, 
nawet to, jak spędziliśmy ostat-
ni weekend. Zaszkodzić może 
nie tylko leniuchowanie przed 
telewizorem z czipsami zamiast 
obiadu, ale i pozornie zdrowa 
wycieczka rowerowa. Niby do-
tlenione komórki lepiej funk-
cjonują, ale zarazem kapryśna 
aura może zrobić nam psikusa. 
Niespodziewane ochłodzenie 
lub zbyt intensywnie operujące 
promienie słońca, gdy nie jeste-
śmy na to przygotowani: i już 
problem gotowy.

Oczywiście, nie ma sensu 
zaraz dramatyzować. Najczę-
ściej skóra twarzy osoby doro-
słej nie reaguje aż tak "nerwo-
wo" na każdą gorszą kolację 
czy zmienne warunki atmos-
feryczne. Z wiekiem bowiem 
naskórek staje się grubszy, jego 
warstwa rogowa jest bardziej 
odporna, a drobne naczynia 
krwionośne już nie tak rozsze-
rzone i wrażliwe na zimno, jak 
w dzieciństwie. Dojrzałość ma 
tę zaletę, że i zmiany zapalne 
zdarzają się rzadziej z powodu 
w pełni ukształtowanego ukła-
du immunologicznego. Zwykle 
potrzeba solidnych zaniedbań, 
by do wyraźnych podrażnień 
doszło. A nawet jeśli już coś się 
stanie, szybko można to napra-
wić. Nie dotyczy to, niestety, 
procesu starzenia. Chociaż nie 
brakuje sprzymierzeńców dłuż-
szej młodości, niezawodnego 
wciąż brak. Zarazem twarz bez 
historii, pozbawiona zupełnie 
zmarszczek, niekoniecznie jest 
najpiękniejsza.

Lipidy czy woda?

Zaledwie kilka procent 
populacji niemal przez całe 
życie ma problemy z wrażliwą 
cerą. Naskórek został wypo-
sażony bowiem w ochronną 
warstwę lipidową, tworzoną 
przez tłuszcze produkowane 
w gruczołach łojowych oraz 
cholesterol, trójglicerydy, kwa-
sy tłuszczowe i woski. To wła-
śnie on chroni skórę przed 
nadmiernym wysuszeniem, 
podrażnieniami, rumieniem 
(miejscowe zaczerwienienie), 
świądem. Warstwa lipidowa 
musi jednak mieć szczelną, 
prawidłową strukturę, by bez 
konkretnego wsparcia wywią-
zywać się ze swoich zadań. 
Nie spełni swojej roli w 100% 
i wtedy, gdy zawodzi NMF 
(Natural Moisturizing Factor), 
czyli naturalny czynnik nawil-
żający skórę. NMF to ostatnio 
termin modny w kosmetyce. 
Za jego sprawą udało się nieco 
pogodzić zwolenników dwóch 
szkół pielęgnacji: nawilżania 
i natłuszczania. Okazuje się 
bowiem, że wszystko jest w 
porządku dopiero wtedy, gdy 
ochrona jest dwuelementowa i 
sprawnie działa "płaszcz" wod-
no-lipidowy.

NMF tworzą przede 
wszystkim aminokwasy i mine-
rały. Intensywnie chłonie wodę, 
pozwalając tym samym zacho-
wać odpowiednie nawilżenie 
skóry, także w głębszych war-
stwach. Sprawia, że naskórek 
jest bardziej miękki i elastyczny, 
a to generalnie poprawia wy-
gląd cery. Składowe NMF lub 
ich mieszaniny coraz częściej 
można znaleźć w kosmetykach 
dla cery suchej i dojrzałej, gdyż 
intensywnie ją nawilżają, likwi-
dując szorstkość skóry, a nawet 
zapobiegając jej wiotczeniu.

Zatem, gdy twoja skóra 
staje się nienaturalnie sucha, 
możesz ją po prostu natłuścić, 
np. za pomocą zwykłej oliwki. 

To jednak kiepski pomysł, gdy 
masz skłonność do wypry-
sków (np. cerę mieszaną). W 
ten sposób bowiem rozwiążesz 
jeden problem, a nasilisz inny. 
Pewniejsze jest stosowanie 
preparatów odbudowujących 
naturalną warstwę lipidową, a 
nie natłuszczających tylko po-
wierzchnię skóry, i wspierają-
cych NMF.

Przewlekły problem
Wybór kosmetyków nie 

jest wcale sprawą prostą, gdy 
problem z nawilżeniem skó-
ry jest objawem kłopotów z 
jej zdrowiem. Jeśli w dzieciń-
stwie cierpiałeś z powodu AZS 
(atopowego zapalenia skóry), 
niewykluczone, że choroba nie 
ustąpiła do końca. U większo-
ści chorych nasilone objawy 
występują przede wszystkim w 
pierwszych latach życia. Cza-
sem jednak szczególna nad-
wrażliwość towarzyszy przez 
wiele lat i wymaga przede 
wszystkim stałego leczenia 
farmakologicznego, w tym kor-
tykosteroidami. Osoby z AZS 
nie tylko miewają skórę za-
czerwienioną czy suchą. Bywa 
tak przesuszona, że dosłownie 
pęka, a natłuszczanie nie przy-
nosi ulgi. Kosmetyki pielęgna-
cyjne zawsze mają znaczenie 
w procesie leczenia, chociaż go 
nie zastępują. Jeśli realnie go 
nie wspierają, ważne, by przy-
najmniej nie wywoływały po-
drażnień.

Jeśli masz alergię, zabu-
rzenia wchłaniania, ewident-
ny problem dermatologiczny: 
nadzór lekarza to podstawa. 
Odpowiednie preparaty do 
mycia, pielęgnacji, a nawet 
makijażu, to ważny element 
terapii, ale tylko jeden. Nad ca-
łością musi czuwać specjalista.

Rzadko zdarza się tak, by 
kosmetyki najlepsze dla cie-
bie były dostępne w każdym 
markecie. Niejednokrotnie po-

trzebne są specjalne dermoko-
smetyki, preparaty zawierające 
emolienty (substancje inten-
sywnie nawilżające skórę, za-

trzymujące w niej wodę), środki 
hypoalergiczne, lecznicze.

Źródło: uroda.pl

Gładka, zadbana, o ładnym kolorycie - taka skóra twarzy to niewątpliwy atut. Osiągalny praktycznie tylko wtedy, gdy cera jest 
zdrowa. Wprawdzie umiejętny makijaż czy doraźne zabiegi mogą poprawić jej wygląd, jednak umiejętna, codzienna pielęgna-
cja to podstawa. Od czego zacząć?
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Sprawa z „Archiwum X”
Zdaniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, uniewinnienie Władysława M. 
- 53 letniego kryminalisty, oskarżonego o morderstwo w Składowicach koło 
Lubina - było przedwczesne. 

Wyrok został uchylony a 
sprawa trafiła z powrotem do 
Sądu Okręgowego w Legnicy. 
W śledztwo zaangażowani byli 
policjanci z tzw. "Archiwum X", 
specjalizujący się w wyjaśnianiu 
najtrudniejszych zbrodni.Wła-
dysław M. nie przyznaje się do 
zabójstwa. Proces ma charakter 
poszlakowy.

2 kwietnia 2012 roku na 
drodze prowadzącej do ogród-
ków działkowych w Składowi-
cach koło Lubina znaleziono 
zwłoki 34-letniego mężczyzny. 
Miał podcięte gardło. Zabój-
ca podszedł go od tyłu i zrobił 
głębokie cięcie długim no-
żem. Ofiara wykrwawiła się na 
śmierć.

Wśród podejrzanych był 
Władysław M. W czasie, gdy 
doszło do zabójstwa, ukrywał 
się po ucieczce z więzienia. Od 
pół roku prowadził wędrowni-
czy tryb życia. Zatrzymany kilka 
dni po zabójstwie w Składowi-
cach, został przesłuchany przez 
prokuraturę, ale zabrakło pod-
staw, by postawić mu zarzuty. 

Śledztwo utknęło w martwym 
punkcie. Po roku dochodze-
niowców z Lubina wsparli poli-
cjanci z zespołu „Archiwum X” 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu, zajmujący się 
wyjaśnianiem najtrudniejszych 
spraw.  Przeprowadzili szereg 
dodatkowych badań, zweryfiko-
wali zgromadzony materiał. To 
pozwoliło postawić Władysława 
M. przed sądem jako oskarżo-
nego o morderstwo.

Władysław M. nie przy-
znał się do zbrodni. Jego proces 
miał charakter poszlakowy. Sąd 
Okręgowy w Legnicy uznał, 
że nie da się stwierdzić z pew-
nością, że to 53-latek zabił. Na 
wyroku uniewinniającym zawa-
żyła głównie opinia biegłego z 
zakresu medycyny sądowej, któ-
ry określił czas śmierci ofiary na 
godz.6-8 rano 2 kwietnia 2012 
roku. W tym czasie M. miał 
przebywać w innej miejscowo-
ści, daleko od Składowic.

Legnicka prokuratura od-
wołała się od wyroku uniewin-
niającego Władysława M, a 

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 
przyznał jej rację, proces przed 
I instancją obnażył bowiem 
brak kwalifikacji oraz indolencję   
biegłego, który szacował czas 
zgonu. Sprawa wraca na wokan-
dę, a sąd został zobowiązany do 
powołania nowego biegłego, z 
lepszymi kompetencjami.

Zwrócono też uwagę na 
zeznania jednego ze świadków, 
któremu Władysław M. miał 
opowiadać, jak po zabójstwie 
przebrał się w lesie w inną 
odzież. Tę, w której był wcze-
śniej, spalił. Do ogniska wrzucił 
też nóż, którego użył do podcię-
cia gardła. Potem wyciągnął go z 
ognia i zakopał.

Legnicki sąd pominął tę 
relację w uzasadnieniu wyroku, 
choć pasowała do innych szcze-
gółów. Z akt sprawy wynika, że 
oskarżony miał posiadał na dło-
ni rany oparzeniowe, które mo-
gły powstać przy wyjmowaniu 
noża z ognia

Piotr Kanikowski

Pisanki dla Marcela
Dwunastu artystów z Lubina ozdobi wielkie wielkanocne jaja, które trafią 
na wystawę do Cuprum Arena. Pisanki będzie można wylicytować na aukcji 
charytatywnej już 29 marca. Zebrane w ten sposób środki zostaną przeka-
zane na leczenie 10 letniego Marcelka.

Wystawa prawdziwych 
dzieł sztuki w formie wielka-
nocnych pisanek, stanie już 
od wtorku  w galerii Cuprum 
Arena. To efekt długiej pracy 
dwunastu znanych lubińskich 
artystów.

- Chcielibyśmy, aby te pięk-
ne dzieła stworzyły wspaniałą 
świąteczną atmosferę w do-
mach Lubinian. Wszystkie pra-
ce będzie można wylicytować 
podczas aukcji charytatywnej i 
jednocześnie wesprzeć działania 
Fundacji For Art działającej na 
rzecz niepełnosprawnych dzieci 
– mówi Ewa Sieńko z Cuprum 
Arena.

Fundacja For Art  pod 
kierownictwem Ewy Banaś od 
wielu lat aktywnie włącza się w 
działania charytatywne mające 
na celu pozyskanie środków na 
leczenie dzieci, ale także prowa-
dzi dla potrzebujących zajęcia 
artystyczne o wymiarze eduka-
cyjnym. 

-Mamy nadzieję, że miesz-
kańcy Lubina i okolic tłumnie 
wezmą udział w aukcji pięknych 

pisanek – do czego gorąco za-
chęcam – mówi Ewa Banaś. 

Cel jest szczytny, bowiem 
cała zebrana kwota zostanie 
przeznaczona na leczenie 10 
letniego Marcela, który choruje 
na rozszczep kręgosłupa. -Mot-
to naszej fundacji brzmi: kto 
dobro sieje, ten dobro zbierze 
– podsumowuje prezes Fundacji 
For Art.

Każda pisanka wykona-
na jest inną techniką i tworzy 
unikalny wzór. Iza Bartosińska 
działająca twórczo w Komity-
wie Artystycznej - jedynej w 
Lubinie nieformalnej grupie 
plastycznej, przygotowała pro-
jekt jaja w postaci wielkiego 
przestrzennego obiektu. Projekt 
wyróżnia się wielowymiarowo-
ścią i cechuje wieloma rzeźbiar-
skimi walorami. 

-Zaproszenie od Cuprum 
Arena przyjęłam bez wahania i 
niemal natychmiast wiedziałam, 
że moją ideą w tej pracy będzie 
porzucenie schematycznego 
myślenia i otworzenie się na 
nowe pomysły. Mam nadzieje, 

że moje dzieło przyniesie radość 
nowemu właścicielowi – mówi 
Iza Bartosińska, edukatorka 
sztuki. 

-Moja pisanka nawiązuje 
do sztuki origami, którą zajmu-
ję się już od prawie 30 lat. Na 
pierwszy rzut oka pojawi się 
królik, ale jak się dobrze przyj-
rzeć, można zobaczyć o wiele 
więcej – mówi Adam Szewczyk, 
lubiński artysta.

Udział w akcji wzięli m.in.: 
Ula Urbaniak, Mariola Jan-
kowska, Agnieszka Byszewska, 
Gabriela Sermin, Iza Bartisiń-
ska, Olimpia Hryniuk, Maja 
Grabkowska, Adam Szewczyk, 
Joanna Kołowska, Joanna Si-
wak, Krystyna Betiuk, Anna 
Wiśniewska.

Wystawę można oglądać 
w Cuprum Arena od 17 do 29 
marca br. Aukcja charytatywna 
odbędzie  29 marca br. w godzi-
nach 13.00 – 18.00. Najmłodsi 
swoje prace będą mogli przeka-
zywać na aukcję bądź zabrać do 
domu.

Źródło: Preria
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MARATON HARRY POT-
TER CZ. 1
Już 20 marca przeniesie-
my się za pośrednictwem 
ekranów kinowych do 
Szkoły Magii i Czarodziej-
stwa w Hogwarcie.
Będzie to pierwsza z nocy, 
w której śledzić będziemy 
przygody Harrego Pot-
tera i jego przyjaciół w 
czterech pierwszych czę-
ściach filmu. A to dopiero 
wstęp, bo ciąg dalszy już 
tydzień później!
Start: 20.03. godz. 22:00 
Meta: 21.03 godz. 08:00
Zagramy:
•	 Harry	Potter	 i	ka-
mień filozoficzny
•	 Harry	 Potter	 i	
komnata tajemnic
•	 Harry	Potter	i	wię-
zień Azkabanu
•	 Harry	Potter	i	cza-
ra ognia
GODZ.- 22:00*
*seans odbędzie się 20.03
FILMOWE PORANKI ZE 
SCOOBY-DOO / LEKTOR
Od lat 4, produkcja: USA, 
czas trwania 70 minut
Zagramy: 
Scooby-Doo! Brygada De-
tektywów cz.14
(Teatr zagłady, Obcy są 
wśród nas, Straszliwe sta-
do)
GODZ. – 10:30*
*seans odbędzie się 
22.03.2015
PREMIERY:
EX MACHINA / napisy
Thriller / Science-Fiction / 
Dramat, Czas trwania: 108 
min., Od lat: 15, Produkcja: 
Wlk. Brytania [2015], Pre-

miera: 20.03.2015 (Polska)
Młody informatyk Caleb 
(Dohmnall Gleeson) wy-
grywa firmowy konkurs i 
na tydzień trafia do labo-
ratorium, w którym pra-
cuje szef firmy – Nathan 
(Oscar Isaac). Caleb po-
znaje w nim piękną Avę 
(Alicia Vikander) – pierw-
szą na świecie sztuczną 
inteligencję pod postacią 
kobiety. Ava jest wynikiem 
eksperymentu Nathana. 
Czuje, myśli, wzrusza się 
i boi o własną przyszłość. 
Caleb nie wie, że sam jest 
częścią eksperymentu, 
który ma sprawdzić, jak 
na postać Avy zareaguje 
przeciętny człowiek.
GODZ.- 12:30, 16:30, 
20:00
SERIA NIEZGODNA: 
ZBUNTOWANA / 3D/ na-
pisy
Science-Fiction / Akcja / 
Romans, Czas trwania: 
119 min., Od lat: 12, Pro-
dukcja: USA [2015], Pre-
miera: 20.03.2015 (Polska)
Nastoletnia Beatrice Prior 
w imię miłości porzuciła 
uporządkowany świat i 
teraz, naznaczona pięt-
nem Niezgodnej, musi 
zmagać się z konsekwen-
cjami swojej decyzji. Pod-
jęta przez nią walka może 
mieć wpływ nie tylko na jej 
osobistą przyszłość, ale 
także wstrząsnąć posada-
mi otaczającego świata. O 
ile oczywiście uda jej się 
udźwignąć spoczywające 
na niej brzemię, by w ogar-
niętym wojną domową 

świecie zdać niespodzie-
wany i trudny egzamin doj-
rzałości. A jednocześnie 
nie utracić tego, na czym 
zależy jej najbardziej.
GODZ.-14:30*, 15:30**, 
19:30*, 20:30**
*seans odbędzie się 20.03
** seans nie odbędzie się 
20.03
SERIA NIEZGODNA: 
ZBUNTOWANA / 2D/ na-
pisy
Science-Fiction / Akcja / 
Romans, Czas trwania: 
119 min., Od lat: 12, Pro-
dukcja: USA [2015], Pre-
miera: 20.03.2015 (Polska)
GODZ.-10:00*, 10:30**, 
11:00***, 13:00****, 
17:00***, 18:00****
*seans odbędzie się 23.03
**seans nie odbędzie się 
20.03, 22.03, 23.03
***seans odbędzie się 
20.03
**** seans nie odbędzie 
się 20.03
TYTUŁY TYGODNIA:
CHAPPIE / napisy
Thriller / Akcja, Czas 
trwania: 120 min., Od 
lat: 15, Produkcja: USA/
Meksyk [2015], Premiera: 
13.03.2015 (Polska)
GODZ.-  10:00*, 17:00, 
21:00
*seans nie odbędzie się 
20.03
COŚ ZA MNĄ CHODZI / 
napisy
Horror, Czas trwania: 100 
min., Od lat: 16, Produk-
cja: USA [2014], Premiera: 
13.03.2015 (Polska)
GODZ.-  14:45*, 21:45
*seans nie odbędzie się 
20.03
KOPCIUSZEK / dubbing
Fantasty / Romans/ Fa-
milijny, Czas trwania: 101 
min., Od lat: 6, Produkcja: 
USA [2015], Premiera: 
13.03.2015 (Polska)
GODZ.- 11:30*, 14:00, 

16:00, 18:30, 
*seans nie odbędzie się 
24.03
BODY/CIAŁO
Dramat, Czas trwania: 93 
min., Od lat: 15, Produkcja: 
Polska [2015]
GODZ.- 12:30*, 14:45**
*seans nie odbędzie się 
20.03
**seans odbędzie się 
20.03
BÓG NIE UMARŁ / napisy
Dramat, Czas trwania: 113 
min., Od lat: 12, Produkcja: 
USA [2014]
GODZ.- 17:30
FOCUS / napisy
Komedia/ Kryminał, Czas 
trwania: 104 min., Od lat: 
15, Produkcja: USA [2015]
GODZ.-  19:30
FRU! / dubbing/ 3D
Komedia/ Animacja, Czas 

trwania: 91 min., Od lat: 
b.o, Produkcja: USA [2014]
GODZ.- 12:00*
*seans nie odbędzie się 
20.03 i 24.03
FRU! / dubbing/ 2D
GODZ.- 9:00*, 10:00**, 
11:00***, 12:00****,14:00
*seans odbędzie się 24.03, 
20.03
**seans odbędzie się 
21.03, 25.03, 26.03
*** seans odbędzie się 
22.03
**** seans odbędzie się 
24.03
DISCO POLO
Komedia, Czas trwania: 
128 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: Polska [2015]
GODZ.- 10:15*, 15:00, 
19:00, 21:15
*seans nie odbędzie się 
20.03 i 23.03

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 20.03.2015 do 26.03.2015 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 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., 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 fil-
my 3D doliczana jest dopłata 
w wysokości 3 zł. Jest to do-
płata związana z użytkowa-
niem okularów 3D, niezbęd-
nych do właściwego odbioru 
projekcji trójwymiarowych. 
Okulary zostaną Państwu 
udostępnione do jednorazo-
wego użytku. Prosimy o ich 
zwrot obsłudze kina po se-
ansie.
Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ Helio-
sPolska

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

14POLECAMY
redakcja@24legnica.pl 19 marca 2015
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Dla naszych Czytelników Teatr Modrzejewskiej ufundował jedno podwójne zaproszenie na spektakl 
„Iliada. Wojna” grany 29 marca na Scenie Gadzickiego. Zainteresowanych prosimy o mejle z tytułem „Te-
atr” na adres konkursy@24legnica.pl do środy 22 marca. W treści prosimy podać imię i nazwisko osoby, 
która odbierze zaproszenie. O wyniku losowania poinformujemy drogą mejlową. 

wg. „Homera, Iliady” Alessanra Barrico. Reżyseria: Łukasz Kos. Scenografia: Paweł Walicki. Muzyka: 
Dominik Strycharski. Choreografia: Magdalena Ptasznik. Premiera: 22 marca, godz. 19. Bilety: 50 zł

„Iliada. Wojna”

Epickie arcydzieło Homera, 
stojące u początków literatury 
światowej, nie jest dziś łatwą lek-
turą dla niespecjalisty, do czego 
przyczynia się specyficzna for-
ma, archaiczne słownictwo, realia 
dalekiego i egzotycznego już dla 
nas świata. Nic dziwnego, że poza 
klasycznymi przekładami próbu-
je się ten tekst przerabiać. Jednej 
z takich przeróbek dokonał w 
2004 roku współczesny włoski 
prozaik Alessandro Baricco.

Iliada Homera w jego ujęciu 
straciła dwie trzecie objętości. 
Baricco zrezygnował z powtó-
rzeń, wyrzucił z opowieści cały 
świat bogów, uporządkował wąt-
ki, spuentował historię nieobec-
nym w eposie upadkiem Troi. 
Dzięki temu wreszcie w pełni za-
istnieli tam ludzcy bohaterowie, a 
przede wszystkim wyraźniej mo-
gło ukazać to, co łączy starożyt-
nych z nami, ludźmi XXI wieku 
– uwikłanie człowieka w wojnę, 

jedno z największych nieszczęść, 
jakie na siebie sprowadzamy wła-
snymi rękami. 

Alesaandro Baricco, to pro-
zaik, dramatopisarz, krytyk i 
eseista, któremu światową sła-
wę przyniosła mikropowieść 
„Jedwab” z 1996 roku, łącząca 
przygodowo-miłosną intrygę z 
barwnym i zmysłowym obrazem 
Wschodu w połowie XIX wieku. 
Książka „Homer, Iliada” ukazała 
się we Włoszech jesienią 2004 

roku. Barrico skrócił epos Ho-
mera wyrzucając z niego wszyst-
kie fragmenty dotyczące świata 
bogów. Został tylko świat ludzi.

- Powstała drapieżna, mą-
dra i zaskakująco współczesna 
opowieść o ludziach, o wojnie, 
przemocy, zdradzie, wierności, 
miłości z szansą dla aktorów na 
fantastyczne role – mówi Jacek 
Głomb, dyrektor Teatru Mod-
rzejewskiej.

Poza tym w repertuarze:
24, 25 i 26 marca   godz. 11    „Iliada. Wojna”   bilety:27/16 zł
28 i 29 marca  godz. 19   „Iliada. Wojna”  bilety: 27/16 zł

FO
T. com

ollegarapublicar.blogspot.com
/

INFORMACJA i REZERWACJA: 76/72 22 505, bilety@teatr.legnica.pl.
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-16 w Teatrze Modrzejewskiej, Rynek 39, 
oraz na godzinę przed spektaklem w miejscu jego grania.

STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,75 zł 48 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

Worek medali dla Tory
Wspaniały, wręcz koncertowy start legniczan w V Turnieju Karate Goju Ryu 
Shuseikan w Wińsku.

W zawodach startowało 
186 zawodników z 11 klu-
bów karate. Zawodnicy Klu-
bu Karate Shotokan Tora , 
podopieczni doświadczonych 
trenerów karate Wojciecha 
Gibasiewicza, Marka Dumań-
skiego, Fabiana Sulisza i Jacka 
Ruska, zdobyli łącznie 20 me-
dali; 5 złotych; 4 srebrne; 11 
brązowych. 

Na uwagę zasługuję wspa-

niały występ Martyny Giba-
siewicz w konkurencjach 10-
11 lat kata i kumite ( dwa złote 
medale) i jej brata Michała, 
Dawida Króla, Bartosza Baci 
oraz Darii Dykas z Procho-
wic, którzy zdobyli po dwa 
krążki w swoich konkuren-
cjach wiekowych. Bardzo dużo 
wyników było poza podium ( 
4 miejsce) i świadczy to o wy-
sokim zaangażowaniu zawod-

ników w rywalizację sportową 
( Oliwa Gołek z Lubina, Piotr 
Wilgatek, Krzysztof Ogórek, 
Żelaśkiewicz Kacper, Cer-
kowiak Natalia z Prochowic, 
Maciej Mulawa ). 

Źródło: Klub Karate Shoto-
kan Tora

FOT. KLUB KARATE 
SHOTOKAN TORA 

Wyniki zawodniczek i zawodników
• Martyna Gibasiewicz- 1 m. 
kata i 1 m. kumite dziewcząt 
10-11 lat
• Bartosz Bacia – 3 m. kata i 1 
m. kumite chłopców 12-13 lat
• Michał Gibasiewicz – 3 m. 
kata i 1 m. kumite chłopców 
8- 9 lat
• Dawid Król – 2 m. kata i 2 
m. kumite chłopców 12-13 lat
• Daria Dykas – 3 m. kata i 3 
m. kumite dziewcząt 12-13 lat  

 
(Prochowice)
• Natalia Poczekwa 1m. fan-
tom dziewcząt 8-9 lat
• Hania Kopańska 2 m. kata 
dziewcząt 8-9 lat
• Alan Kałka 2 m. kata chłop-
ców 8-9 lat
• Marcin Górniak 3 m. kata  
chłopców 8-9 lat
• Patryk Stohnij 3 m. kata 
chłopców 12-13 lat
• Aleksandra Niewdana 3 m. 

kata dziewcząt 12-13 lat ( 
Prochowice)
• Michał Karczewski 3 m. 
kumite chłopców 10-11 lat ( 
Prochowice)
• Michał Naruszewicz 3 m. 
kumite chłopców 12-13 lat ( 
Prochowice)
• Maksymilian Pietrzyk 3 m. 
kumite chłopców 8-9 lat
• Nikola Kozłowska 3 m. 
dziewcząt 10-11 lat

Waleryś i Bulanda  z Miedziakami
Podczas  gali otwarcia XVII Festiwalu "Oblicza Teatru" w Polkowicach wrę-
czone zostały Złote Miedziaki, czyli nagrody publiczności ubiegłorocznej 
edycji festiwalu. Dwie z nagród przypadły współtwórcom legnickiego spek-
taklu „Zabijanie Gomułki” wg Jerzego Pilcha, scenariusza Roberta Urbań-
skiego i reżyserii Jacka Głomba.

Złote miedziaki zosta-
ły wręczone: Zbigniewowi 
Walerysiowi brawurowo 
wcielającemu się w postać 
Józefa Trąby, dobiegają-
cego kresu swojego życia 
wiecznie pijanego autora 
groteskowego zamachu na 
„tyrana ludzkości”, za ja-
kiego uważa I sekretarza 
KC PZPR - najlepszego 
aktora ubiegłorocznej edycji 
polkowickiego festiwalu - 
oraz  autorce klimatycznej 
scenografii do legnickiego 

przedstawienia Małgorzacie 
Bulandzie.

Uroczystości otwarcia 
festiwalu, któremu patronu-
je w bieżącej edycji wybitny 
aktor teatralny i filmowy 
oraz pedagog Bronisław 
Wrocławski (znany legnic-
kiej publiczności teatralnej 
z granego ponad 800 razy 
(!) monodramu Erica Bo-
gosiana „Seks, prochy i rock 
and roll”, który pokazano na 
scenie Modrzejewskiej je-
sienią 2006 roku), towarzy-

szył recital Justyny Szafran.
W części teatralnej wie-

czoru publiczność obejrza-
ła tragikomedię izraelskiej 
dramatopisarki Anat Gov 
„Boże mój!” w reżyserii Jac-
ka Orłowskiego i w realiza-
cji Teatru im. S. Jaracza w 
Łodzi z udziałem Bronisła-
wa Wrocławskiego w jednej 
z ról przedstawienia.

Grzegorz Żurawiński/ @
kt legnicka gazeta teatralna/ 

Teatr Modrzejewskiej w 
Legnicy

Legnica  ul. Bydgoska 
26 kl. E, 
KW LE1L/00068738/3
Budynek  5- kondy-
gnacyjny, podpiwni-
czony, składa się z 60 
lokali teren uzbrojony

Działka nr 477 o 
pow. 2989 m²
Obręb Pawice, lokal 
mieszkalny nr 13 
położony na IV pię-
trze, powierzchnia 
57,59 m2 i 6,70 m2

2 pokoje, 
przedpokój, 
kuchnia, 
łazienka 
z wc, piwni-
ca nr 5 E 

121.000,00 
zł

(10.600,00 
zł)

12.000,00 zł

 Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.  Roko-
wania  odbędą się 20.04.2015 r. o godz.10.00

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

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 20.04.2015 r. odbędą się rokowania na 
sprzedaż   nieruchomości  położonej  w Legnicy przy 
ul. Bydgoskiej 26. 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Barbara Matusiak, tel. 
7672-12-302, pokój 313 III p. oraz organizacji rokowań – 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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