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Święty z Legnicy?
Legnicka kuria zamierza przekonać Watykan do wyniesienia na ołtarze 
księcia Henryka Pobożnego. Dekretem biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego 
powołany został zespół, który przygotuje proces beatyfikacyjny. 

Zespołowi przewodniczy 
emerytowany biskup legnicki 
Stefan Cichy. W jego skład 
weszli ponadto historycy ks. 
Sławomir Kowalski, Anna Su-
towicz i Wacław Szetelnicki, 
związany z Duszpasterstwem 
Ludzi Pracy`90 prawnik An-
drzej Potycz, ks. Mariusz 
Majewski (sekretarz biskupa), 
ks. Stanisław Araszczuk (li-
turgista), ks. Bogusław Droż-
dż (teolog) i ks. Piotr Kot 
(biblista). Ich zadanie polega 
na przygotowaniu dla Epi-
skopatu Polski dokumentów, 
które przekonają hierarchów z 
Episkopatu Polski..Jeśli bisku-
pi poprą wniosek, kolejnym 

krokiem będzie skierowanie 
do Stolicy Apostolskiej prośby 
o wszczęcie procesu beatyfika-
cyjnego. 

Pomocne w tym będą 
wnioski komisji historycznej, 
która od dwóch lat na wniosek 
ks. biskupa Stefana Cichego 
badała wszelkie dostępne do-
kumenty źródłowe o życiu i 
śmierci Henryka Pobożnego. 
Zgromadziła ona pierwsze 
dowody na heroiczność cnót 
księcia i zarekomendowała 
biskupowi Kiernikowskiemu 
kontynuowanie działań zmie-
rzających do uznania Henry-
ka Pobożnego za męczennika 
za wiarę. Według niej książę 

Henryk II nie zginął na polu 
bitwy, lecz w obozie Tatarów, a 
przed śmiercią odmówił odda-
nia hołdu chanowi. 

Książę był synem świętej 
Jadwigi. Według przekazu Jana 
Długosza, dowodził stoczoną 
9 kwietnia 1241 roku bitwą z 
armią mongolską w Legnic-
kim Polu. Przelał własną krew 
za wiarę. Starcie uchodzi za 
jedną z najważniejszych bitew 
w historii, stoczonych w obro-
nie wartości chrześcijańskich. 
Powstrzymała pochód Tata-
rów na Europę. 

Piotr Kanikowski
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Bączek w ruch

Gimnazja są wolne od narkotyków? Wolne żarty.

Z rozbawieniem obserwuję, ile energii wkłada dyrektorka 
pewnego gimnazjum w przekonanie świata, że w jej szko-
le nie ma problemu z narkotykami. Szkoła zainwestowa-
ła w monitoring na korytarzach i klatkach schodowych 
oraz wideorejestrator przy wejściu. Taki zestaw elektro-
nicznych cerberów gwarantuje że nikt niepowołany nie 
przedostanie się na zewnątrz a każde wyjście dziecka z 
budynku podlega kontroli. I dlatego, zdaniem pani dy-
rektor, wniesienie narkotyków na teren jej gimnazjum jest 
fizycznie niemożliwe.
To typowy błąd w rozumowaniu. Ignoranci wyobrażają 
sobie bowiem dilera narkotyków jako obwieszonego zło-
tymi łańcuchami umięśnionego karka, który rano parkuje 
stuningowane BMW przed szkołą i czeka na dzieciaki. A 
powinni pomyśleć raczej o wyglądającym zupełnie zwy-
czajnie uczniu, który niekoniecznie ma roblemy z nauką 
i serię nagan z zachowania. Kupując na mieście trochę 
trawki lub amfy na własne potrzeby, bierze jeszcze parę 
działek dodatkowo do odsprzedania kolegom, bo tak zdo-
bywa pieniądze na następny raz. Dzieciaki, jeśli chcą się 
upalić, świetnie wiedzą, do kogo podejść na przerwie i jak 
załatwić sprawę tak, żeby kamera niczego nie zauważyła 
a spokój ducha pani dyrektor pozostał niezmącony.
Ignorancja pedagogów i rodziców, przekonanych że elek-
troniczne gadżety ochronią dzieci przed złem tego świata, 
nie pozwala skutecznie przeciwstawić się narkotykowemu 
zagrożeniu. Wiele szkół woli w ten sposób zaklinać rze-
czywistość niż przyznać się, że problem istnieje i podjąć 
prawdziwą – to znaczy skuteczną - profilaktykę. Wybiera-
ją zakłamanie, by rodzice nie odebrali antynarkotykowej 
mobilizacji jako sygnału, że ta konkretna placówka nie 
radzi sobie z niebezpieczeństwem, które gdzie indziej nie 
istnieje. Konsekwencje mogłyby być bolesne: słabsze wy-
niki rekrutacji do szkoły równa się obniżenie subwencji i 
dotacji równa się zwolnienia wśród kadry nauczycielskiej. 
Po co wywoływać wilka z lasu, skoro dobrze jest jak jest. 
Dyrektorka wspomnianego gimnazjum wywołała temat 
niechcąco. Poczuła się zniesławiona przekazaną radnym 
informacją, że w jej szkole działa pięciu dilerów narko-
tyków, i zareagowała w typowy, opisany wyżej, sposób. 
Wyszło jak wyszło, bo w tej sprawie rozumowanie pani 
dyrektor odznacza się tym samym rodzajem prostoty co 
budowa cepa. Skoro ona nie wie, że w jej szkole są dilerzy, 
to ich nie ma i sprawa z głowy. 
Czy skoro nie wie, że uczniowie uprawiają seks, to go nie 
uprawiają, więc można sobie darować te wszystkie poga-
danki o zagrożeniach związanych ze współżyciem płcio-
wym? Czy skoro nie wie, że są głodni, to nie są głodni? 
Czy skoro nie wie, że mają w plecakach papierosy, to ich 
nie mają? Dlaczego z narkotykami miałoby być inaczej?
Dla zobrazowania skali problemu, zamiast puenty chciał-
bym przytoczyć oficjalne dane z Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy na temat przestępstw narkotykowych 
(posiadania, produkcji i sprzedaży środków odurzających) 
wśród nieletnich. W 2009 w Legnicy było 9 takich przy-
padków, w 2010 r. – 53, w 2011 r. -63, w 2013 r. -128 a 
w 2014 aż 392! Wzrost jest lawinowy. A przecież to tylko 
czubek góry lodowej.

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

Wszystko zagrało i Kamil żyje
Cała Polska mówi z zachwytem o lekarzach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. 
Dzięki nim żyje Kamil - najmniejszy noworodek na świecie podłączony do sztucznej nerki. Urządzenie 
zostało zakupione przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Kamilek urodził się 15 ty-
godni przed terminem. Ważył 
zaledwie 820 gramów. Niewy-
dolność nerek, wątroby, układu 
oddechowego, układu krąże-
nia, układu hematologicznego 
- problemów, z jakimi musiała 
zmierzyć się załoga oddzia-
łu neonatologicznego było 
co niemiara. Jedyną szansą 
na uratowanie chłopca była 
terapia nerkozastępcza, czy-
li wyprowadzenie całej krwi 
poza organizm, oczyszcze-
nie jej, ogrzanie i wtłocze-
nie z powrotem do ciała. Na 
szczęście oddział dysponował 
potrzebnym urządzeniem 
- sztuczną nerką zakupioną 
trzy lata temu przez Fundację 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Kiedy po rozmowie 
z rodzicami Kamila doktor 
Wojciech Kowalik, ordyna-
tor neonatologii, podejmował 

decyzję o podłączeniu ma-
luszka do sztucznej nerki, nie 
wiedział, że porywa się na coś, 
czego nie dokonał dotąd nikt 
na świecie, Przez trzy doby za 
nerki chłopczyka pracowało 
urządzenie od WOŚP. Orga-
nizm się wzmocnił, niewydol-
ne wcześniej narządy zaczęły 
funkcjonować normalnie. W 
obawie, by radość nie była 
przedwczesna, doktor Ko-
walik kilka miesięcy zwlekał 
z ogłoszeniem sukcesu. Dziś 
Kamil ma pięć miesięcy, waży 
3,7 kg, świetnie się rozwi-
ja i może wrócić z mamą do 
domu.

- Kamil jest też dziesią-
tym dzieckiem, jakie podłą-
czono do ofiarowanego przez 
Orkiestrę urządzenia i piątym 
z kolei którego życie ocalało 
dzięki temu darowi  - Pięcioro 
malutkich dzieci, które mają 
szansę dożycia sędziwej sta-
rości, dzięki działalności Jurka 
Owsiaka oraz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, 

dzięki ofiarności wszystkich 
którzy wspomagają działal-
ność fundacji, dołączyło do 
długiej listy osób uratowanych 
„orkiestrowymi” urządzenia-
mi – podsumowuje Tomasz 
Kozieł, rzecznik szpitala. Przy 
okazji przypomina, że legnic-
ka neonatologia znalazła się 
również na pierwszym miej-
scu w Polsce pod względem 
przeżywalności noworodków 
o masie ciała do 1 kg. Wskaź-
nik osiągnięty w Legnicy to 
86-procentowa przeżywalność 
podczas gdy średnio przeżywa 
40 do 50 procent. 

Szef Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy wybiera 
się w czwartek do Legnicy. 
Chce odwiedzić Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny, uści-
skać lekarzy i rodziców Ka-
milka. Przywiezie też nowy 
sprzęt dla placówki, by jej 
załoga miała szansę uratować 
kolejne życie.

Nawiązując do historii 
Kamila, Jerzy Owsiak zwrócił 

się w swoim vlogu do "inter-
netowych gamoni", którzy 
wmawiają Polakom, że nie 
warto wspierać organizacji 
pozarządowych i że gdyby nie 
było WOŚP, sprzęt dla szpita-
li kupowałoby państwo.

- Bardzo prosto jest sie-
dząc na czterech literach, kie-
dy się nie ma takich kłopotów 
ani dzieci wymagających le-
czenia, pisać bzdury; to co się 
uleje z pyska - mówił szef Or-
kiestry. - Ta sytuacja pokazuje, 
że gdyby tego sprzętu nie było, 
to moglibyśmy sobie teorety-
zować długo, kto go powinien 
kupić. Ten sprzęt był, bo jest 
organizacja pozarządowa, jak 
nie nasza, to inna. Bardzo 
wiele organizacji samorzą-
dowych robi świetną robotę. 
Chapeau bas, czapki z głów 
dla wszystkich, którzy chcą 
taką pracę wykonywać. Nie 
przeszkadzajcie nam. Zajmij-
cie się swoimi sprawami.

Legnica 
spojrzała 
w słońce

W piątek około godz. 9.39 Księżyc znalazł 
się pomiędzy Ziemią a Słońcem. Przed połu-
dniem w różnych miejscach Legnicy można 
było spotkać ludzi obserwujących to zjawisko. 
Najbardziej profesjonalnie do spoglądania w 
Słońce przygotowali się uczniowie V Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza. Ko-
rzystali zarówno z profesjonalnych telesko-
pów, specjalistycznej folii, jak i własnoręcznie 
zrobionych camera obscura. W Zespole Szkół 
Samochodowych uczniowie i nauczyciele się-
gnęli po maskę spawalniczą. Kto przegapił, ma 
pecha. Następne tak widowiskowe zaćmienie 
dopiero za 11 lat.

PEKA
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Gmina wspiera remonty 
kamienic wspólnotowych

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w minionym roku, podobnie jak w la-
tach poprzednich, przekazał wspólnotom mieszkaniowy ponad 3,5 mln zł, 
w zdecydowanej większości na fundusz remontowy. 

Obecnie w mieście ist-
nieje około 1.030 budynków 
z własnością mieszaną. Znaj-
duje się w nich ponad 3.300 
mieszkań komunalnych i 
około 8.000 prywatnych. Dla 
porównania ZGM w swoim 
zarządzie posiada 341 bu-
dynków, w których jest 2.831 
mieszkań. 

Jak informuje Ryszard 
Lisiecki, zastępca dyrektora 

Zarządu Gospodarki Miesz-
kaniowej, do wspólnot prze-
kazywane są pieniądze w wy-
sokości proporcjonalnej do 
udziałów gminy. Wspólnoty 
z każdym rokiem zaciągają 
coraz więcej kredytów na re-
monty wspólnych części bu-
dynków. W minionym roku 
była to kwota przeszło 7,6 
mln zł, a rok wcześniej o pra-
wie 2,5 mln zł mniej. Środki 

te przeznaczane są na remon-
ty np. klatek schodowych, 
elewacji i dachów. 

Warto dodać, że wspól-
noty mieszkaniowe, które 
podejmują się remontu części 
wspólnych kamienic, mogą 
się ubiegać o dodatkowy pro-
fit w postaci przyznawanego 
przez gminę pięcioletniego 
zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości.

Pora na ocenę

Co sądzimy o LBO?
Na stronie internetowej Urzędu Miasta dostępna jest ankieta, która pozwoli 
mieszkańcom ocenić dotychczasowy sposób działania Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Można ją wypełniać elektroniczne albo tradycyjnie, pa-
pierowo, gdyż formularz znajduje się również w marcowym numerze samo-
rządowego miesięcznika „Legnica.eu”. 

Wypełnioną ankietę można przekazać do 1 kwietnia 2015 r. w Kancelarii Urzędu Miasta na par-
terze (plac Słowiański 8) lub drogą elektroniczną na adres lbo@legnica.eu. Wersja elektroniczna 
ankiety dostępna jest na stronie www.lbo.legnica.eu oraz pod banerem na stronie głównej UM 
www.legnica.eu.

Do szerokiego udziału w 
ankietowej ewaluacji LBO 
zachęca również prezydent 
Tadeusz Krzakowski, kieru-
jąc do mieszkańców następu-
jący list:

Szanowni legniczanie!
Zapraszam do udziału w 

ewaluacji Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego, która pozwoli 
uwzględnić Państwa oczeki-
wania i uwagi w kolejnych jego 
edycjach.

Za nami realizacja pięt-
nastu projektów wybranych w 
I edycji LBO. Powstały place 
zabaw, tereny i urządzenia 

rekreacyjne, boisko, chodniki, 
parking, zmodernizowano od-
cinki ulic, odnowiono podwór-
ka. W roku 2014 legniczanie w 
głosowaniu dokonali wyboru 
kolejnych 10 zadań, które wy-
konane będą w roku bieżącym. 
Mając na uwadze rosnące za-
interesowanie mieszkańców 
Legnickim Budżetem Obywa-
telskim, wierzę że i tym razem 
mogę liczyć na zaangażowanie 
legniczan. 

Oddaję w Państwa ręce 
krótką ankietę, prosząc o jej 
wypełnienie. Ankieta zawiera 
7 pytań dotyczących LBO oraz 
metryczkę, która jest anonimo-

wą informacją o respondencie. 
Zebrane odpowiedzi pozwolą 
poznać opinie mieszkańców, 
ich ocenę stosowanych zasad i 
procedur oraz zdiagnozować 
oczekiwania respondentów. 

Dziękuję legniczanom za 
dotychczasowy udział w tym 
nowatorskim, obywatelskim 
przedsięwzięciu, które oży-
wiając lokalną i sąsiedzką ak-
tywność społeczną, umożliwia 
kreowanie przyjaznych dla 
mieszkańców przestrzeni. 

Tadeusz Krzakowski
Prezydent Legnicy

Miasto szykuje maraton atrakcji

W czerwcu wielkie legnickie świętowanie
Znamy już większość szczegółów tegorocznego Święta Legnicy. Przygotowywany przez Legnickie Centrum Kultury cykl imprez rozpocznie się 18 czerwca 
i potrwa do 1 lipca. Koncertowa kulminacja na lotnisku zbiegnie się z początkiem Mistrzostw Świata w motoparalotniarstwie. Szykuje się więc wyjątko-
wo intensywna druga połowa czerwca.

Święto Legnicy zainaugurowane zostanie w czwartek 18 czerwca obok jednego z legnickich 
mostów. – To nie przypadek, bo m.in. dzięki naszym staraniom wydarzenia Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016 wyjdą poza Wrocław. W tym roku będzie realizowany m.in. projekt „Mosty”, do 
którego skutecznie aplikował Teatr Avatar i to premiera spektaklu, który powstanie w ramach 
tego projektu, będzie pierwszą atrakcją Święta Legnicy – mówi Grzegorz Szczepaniak, dyrektor 
Legnickiego Centrum Kultury. Warto dodać, że udział Teatru Avatar w projekcie „Mosty” możli-
wy jest dzięki wsparciu Urzędu Miasta Legnicy.

Od piątku do niedzieli (26-28 czerwca) wielkie koncertowanie na lotnisku. W piątek praw-
dziwa gratka dla miłośników tanecznych rytmów: zobaczymy i usłyszymy grupy Basta, Piękni i 
Młodzi oraz Boys. Supporty wybierzemy wspólnie dzięki konkursowi organizowanemu przez 
Radio Plus. W sobotę koncerty Messayah, Indios Bravos i Wilków - to atrakcje na ziemi. Nie 
zabraknie jednak także tych podniebnych, dzięki specjalnym pokazom, które przygotowują orga-
nizatorzy Mistrzostw Świata w motoparalotniarstwie. Wreszcie w niedzielę sceną zawładną m.in. 
K.A.S.A i Maciej Maleńczuk z Psychodancingiem.

Tegoroczne Święto Legnicy zakończy koncert inaugurujący jednocześnie festiwal Świat pod 
Kyczerą. Na uwielbianą przez legniczan imprezę organizatorzy zaproszą 1 lipca.

Piątek i sobotę legnickiego 
świętowania wypełni Satyry-
kon, a w niedzielę planowany 
jest piknik dla miłośników 
kultury kresowej, ale nie tyl-
ko. W poniedziałek dziedziń-
cem Akademii Rycerskiej (a w 
przypadku niepogody jej sala-
mi) zawładną młodzi szachiści, 
którzy biorą udział w trwającej 
edycji programu „Legniczanie 
dają mata”. W szachownicowe 
szranki stanie 120 pierwszo-
klasistów, którzy będą mieli 
okazję w poważnym turnieju 

sprawdzić swe umiejętności.
Wtorek to tradycyjnie 

dzień, w którym odbywają się 
koncerty w ramach festiwalu 
Legnickie Wieczory Organo-
we. Wprawdzie na 23 czerwca 
LCK nie planuje festiwalowe-
go koncertu, ale będzie duża 
gratka dla miłośników mu-
zyki klasycznej. Na czterech 
scenach, w czterech różnych 
miejscach w centrum miasta 
usłyszymy przeboje muzyki 
klasycznej w wykonaniu le-
gnickich artystów. Będzie też 

okazja do spaceru, podczas 
którego posłuchamy cieka-
wych, muzycznych opowieści.

Środa także będzie mu-
zyczna. Tym jednak razem 
ukontentowani powinni być 
zwłaszcza miłośnicy talentu 
Jurka Delwo i Sławka Szudro-
wicza, czyli filarów grupy Pho-
tony. LCK zaprosi bowiem 
na benefis tych artystów. W 
czwartek natomiast mieszkań-
cy miasta spotkają się w parku 
– będzie coś dla seniorów, ale 
nie tylko.
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 Choć Matka Kurka nie 
został skazany za zniesławienie, 
sąd potwierdził, że w artyku-
łach na temat Orkiestry bloger 
dopuścił się kłamstwa. Piotr W. 
utrzymywał, że Jerzy Owsiak 
sprzedał Fundacji WOŚP spół-
kę Złoty Melon za 1,5 miliona 
złotych."Twierdzenie to mija 
się z prawdą, albowiem spółka 
Złoty Melon nigdy nie należała 
do Jerzego Owsiaka. Powsta-
ła ona z inicjatywy Fundacji 
WOŚP, która od samego po-
czątku jest jej jedynym udzia-
łowcem". Kwestia zmyślonej 
przez Piotra W. transakcji nie 
była przedmiotem zarzutów z 
aktu oskarżenia, dlatego sądy I i 
II instancji nie   uwzględniły jej 
przy wydawaniu wyroku. 

Sąd Okręgowy w Legnicy 
w uzasadnieniu wyroku bardzo 
precyzyjnie określił fakty, na 
jakich bloger oparł swe dywa-
gacje. Za istotne uznał trzy Po 
pierwsze: pomiędzy Fundacją 
WOŚP, Złotym Melonem i 
spółką Mrówka Cała miały 
miejsce transakcje handlowe i 
wynikające z nich rozliczenia 
finansowe. Po drugie: właści-
cielką Mrówki Całej była żona 
Jerzego Owsiaka. Po trzecie: 
występowała różnica pomiędzy 
sumą dochodów pozyskiwa-
nych przez Fundację WOŚP a 
sumą wydatków ponoszonych 
przez nią na szeroko rozumia-
ną ochronę zdrowia, gdyż cześć 
pieniędzy pochłaniało np.  bie-
żące funkcjonowanie, realizacja 
celów statutowych, utrzymanie 
siedziby czy organizacja Przy-
stanku Woodstock. Tych usta-
leń nie kwestionowała żadna 
ze stron postępowania. Dlatego 
- jak czytamy w uzasadnieniu 
legnickiego wyroku -"działania 
podejmowane w toku procesu 
zarówno przez oskarżonego, 
jak i sąd pierwszej instancji 
zmierzające do uzyskania peł-
nej dokumentacji Fundacji 
WOŚP i spółki Złoty Melon, 
uznać trzeba za bezprzedmio-
towe. Słusznie zatem Fundacja 
WOŚP odmówiła dostarczenia 
dalszych dokumentów, o które 
zwracał się Sąd Rejonowy (w 
Złotoryi - dop. red.)". 

Taka uwaga to cios dla blo-
gera, który od ośmiu miesięcy 
grzmiał na rozmaitych forach, 
że za niewykonanie zarządzenia 
sądu Fundację WOŚP powinny 
spotkać surowe konsekwencje. 
Okazuje się, że do ustalenia, czy 
Matka Kurka dopuścił się znie-
sławienia, tzw. "dowód prawdy" 
był zupełnie niepotrzebny a 
upierając się przy jego przepro-
wadzeniu oskarżony wraz ze 
złotoryjskim sądem postępowa-

li nieracjonalnie. Racja była po 
stronie prywatnych oskarżycieli.

Mecenas Jacek Zagajewski, 
pełnomocnik WOŚP i Jerzego 
Owsiaka. miał rację również 
wtedy, gdy domagał się, by za-
miast na siłę prześwietlać fi-
nanse Fundacji, skupić się na 
ustaleniu, jaką wiedzą dyspo-
nował Piotr W. , kiedy publi-
kował w sieci swoje artykuły. 
Jak głosi uzasadnienie wyroku 
Sądu Okręgowego "w trakcie 
procesu wykazano, iż w chwili 
przystąpienia do pisania po-
szczególnych tekstów, oskarżo-
ny nie dysponował informacja-
mi o rzeczywistym charakterze 
i skali transakcji prowadzonych 
pomiędzy Fundacją WOŚP, 
spółką Złoty Melon i firmą 
Mrówka Cała". Oskarżony 
przyznał ten fakt (...). Można 
z tego wnioskować, że "głębia" 
omawianych zjawisk nie mia-
ła dla oskarżonego większego 
znaczenia przy formułowaniu 
(...) ocen odnoszących się do 
działalności Jerzego Owsiaka i 
Fundacji WOŚP. "  

Kluczowa dla wyroku 
uniewinniającego Piotra W. 
od zarzutów zniesławienia jest 
konstatacja, że objęte zarzuta-
mi kontrowersyjne stwierdze-
nia blogera są wyłącznie jego 
interpretacją wspomnianych 
wyżej faktów. Stanowią ocenę, 
i nawet gdyby z obiektywnego 
punktu widzenia była to ocena 
niesprawiedliwa, krzywdząca 
dla WOŚP i Jerzego Osiaka, 
Matka Kurka ma do niej prawo 
w imię konstytucyjnej wolności 
słowa. Bloger uniknął skazania 
za zniesławienie nie dlatego, 
że napisał prawdę, ale dlatego, 
że napisał "swoją prawdę" - to 
co mu się wydawało. Zawarł w 
swych tekstach nie obiektywne 
fakty, lecz subiektywne oceny. 

Sąd Okręgowy w Legnicy 
nie podziela stanowiska oskar-
życieli, że Jerzy Owsiak został 
pomówiony przez blogera o 
kradzież lub przywłaszcze-
nie mienia na szkodę Funda-
cji WOŚP.  On nie dopatrzył 
się w artykułach Matki Kurki 
tego rodzaju sugestii. Podkre-
śla, że "taki zarzut w świetle 
zebranego w sprawie materiału 
dowodowego byłby całkowicie 
bezzasadny. Sam oskarżony w 
swoich wyjaśnieniach wyraźnie 
przyznał, że nigdy nie miał za-
miaru ani faktycznych podstaw 
do stawiania podobnej tezy". 

Wbrew temu, co wmawia 
swym czytelnikom Matka Kur-
ka, ani podczas złotoryjskiego 
procesu, ani w legnickiej apela-
cji sądy nie dokonywały oceny 
działalności Fundacji WOŚP. 

"Kwestię tę należy pozostawić 
opinii publicznej" - głosi uza-
sadnienie prawomocnego wy-
roku.

Kara 5 tys. zł grzywny, 
którą Sąd Okręgowy w Legni-
cy wymierzył Piotrowi W. za 
znieważenie Jerzego Owsiaka 
("hiena cmentarna", "król łga-
rzy i żebraków") jest wyrazem 
dezaprobaty dla agresywnego, 
gęstego od inwektyw i chwilami 
wręcz wulgarnego języka, jakim 
zostały napisane artykuły o Or-
kiestrze.  Uzasadnienie wyroku 
podkreśla, że krytyka nie może 
się przeradzać w atak personal-
ny i szykany. "Nagromadzenie,   
konsekwentna powtarzalność 
i kontekst inwektyw skiero-
wanych pod adresem Jerzego 
Owsiaka pokazuje, że podsta-
wowym celem oskarżonego 
było znieważenie osoby oskar-
życiela prywatnego". 

Zdaniem Sądu Okręgowe-
go w Legnicy, złotoryjski sąd 
popełnił formalny błąd, przyj-
mując że na te inwektywy Jerzy 
Owsiak odpowiedział Piotrowi 
W. zniewagą wzajemną. Rów-
nież Matka Kurka tak trakto-
wał użyte przez szefa WOŚP 
sformułowania "wariat ze Zło-
toryi",  "Pierdol się", "będziesz 
miał w dupę".  Te słowa - jak 
czytamy w uzasadnieniu -  "wy-
powiedziane zostały ponad 8 
miesięcy po tym, jak ukazały się 
teksty autorstwa oskarżonego i 
odnosiły się do późniejszej po-
stawy"  blogera, prezentowanej 
już po rozpoczęciu procesu. 
Dlatego w tej sprawie nie za-
chodzi przypadek zniewagi 
wzajemnej.  

Matka Kurka w swojej 
apelacji, całkowicie odrzuconej 
przez Sąd Okręgowy w Le-
gnicy, przekonywał, że w pu-
blicznej debacie politycy uży-
wają ostrzejszych sformułowań.  
"Fakt, iż debata publiczna przy-
biera coraz bardziej agresywną 
i wulgarną formę nie oznacza, 
ze zjawisko to należy zaakcep-
tować"  - odpowiada blogerowi 
sąd. - "W realiach niniejszej 
sprawy raz jeszcze trzeba pod-
kreślić, że oskarżony używał 
zwrotów znieważających z 
dużą intensywnością, nadając 
im cechy ataku personalnego, 
obliczonego na poniżenie osoby 
oskarżyciela prywatnego. Słusz-
nie więc uznał sąd I instancji, że 
takie zachowanie wyczerpało 
znamiona występku z art 216 
par 2 k.k. Argumenty podnie-
sione w apelacji oskarżonego 
nie są w stanie oceny tej zmie-
nić".

Piotr Kanikowski

Kometa – spotkajmy 
się po godzinach
Kręgle, bilard, dart, karaoke, wielki telebim z transmisjami sportowych 
wydarzeń, a do tego aromatyczna kawa, orzeźwiające piwo lub kolorowe 
drinki. Legnicka Kręgielnia Kometa to dobre miejsce na relaks z przyja-
ciółmi. Wbijajcie! Adres: Neptuna 16 (osiedle Kopernik).

Dwutorowa kręgielnia 
jest wyposażona w elektro-
niczny system liczenia punk-
tów i automatyczny powrót 
kul. Pozwala to na rozgry-
wanie różnego rodzaju tur-
niejów i gier towarzyskich, 
zarówno indywidualnych jak 
i grupowych. 

W Komecie można też 
toczyć bilardowe pojedynki 
na dwóch 8-stopowych sto-
łach. Do dyspozycji graczy są 
kije o różnych długościach, 
podpórki oraz kreda. 

Celność warto potre-
nować w strefie darta, gdzie 
stoją elektroniczne tarcze do 
gry w lotki. Same sumują wy-
niki i układają je w różnych 
zestawieniach. Umożliwiają 
rywalizację drużynową, ale 
też organizowanie indywidu-
alnych turniejów. 

W przerwach między 
rzutami można rozsiąść się 
w wygodnych fotelach lub 
lożach i spojrzeć w olbrzymi 
telebim. Fani piłki nożnej czy 

siatkówki chętnie zaglądają 
tu w czasie ważnych meczów, 
by wspólnie oglądać trans-
misje i przeżywać sportowe 
emocje. Można też zagrać w 
cymbergaja, boksera lub flip-
pera.

W każdy czwartek od 
godz. 20 w Kręgielni Kometa 
króluje karaoke. Najbardziej 
rozśpiewani mają szansę wy-
grać piwo – co godzinę ob-
sługa losuje się jedną szklan-
kę dla uczestników zabawy. 
Raz w miesiącu do wygrania 
jest też partia kręgli.

To nie jedyne bonusy ofe-
rowane bywalcom. W każdy 
poniedziałek można porzucać 
do kręgli za pół ceny. Lokal 
jest przyjazny seniorom. Co-
dziennie obowiązuje 10-pro-
centowy rabat dla emerytów 
na kręgle, bilard, kawę lub 
herbatę. A dodatkowo w każ-
dy wtorek mogą pograć w bi-
lard i kręgle za pół ceny. Taką 
samą zniżkę dostają co środę 
studenci z ważną legitymacją. 
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Kurka nie ma się czym chwalić
Jest już pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie, którą Jerzy Owsiak i Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
wytoczyły blogerowi Piotrowi W.  Matka Kurka, który 26 lutego przekonywał na Twitterze "Jestem zachwycony wyrokiem!", po tej lekturze zaczął zgrzytać 
zębami, pomstować na stronniczość sędziów i układać wniosek o kasację. Co go tak zdenerwowało? 
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Pan Franciszek, Dino i dzieci
Franciszek Gogół i jego pies Dino, którzy 1 maja razem wystartują do biegu dookoła Polski, z miejsca podbili serca wychowanków Przedszkola Miejskie-
go nr 7 w Legnicy. Dzieci przygotowały dla nich album złożony ze swoich rysunków. Na dofinansowanie wyprawy przeznaczyły też pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży zużytych baterii.

Pan Franciszek, 56-letni 
zdun z Legnicy, w przeszłości 
uprawiał kolarstwo, biega ma-
ratony. Rok temu zapalił się do 
pomysłu, by obiec Polskę do-
okoła. I żeby zrobić to z psem, 
zachęcając ludzi, by traktowali 
zwierzęta z odpowiedzialno-
ścią i szacunkiem. 1 maja on i 
1,5-roczny kundelek Dino wy-
ruszą z Legnicy. Licząca 3,5 tys. 
kilometrów trasie wiedzie przez 
Zieloną Górę, Słubice, Szczecin, 
Świnoujście, Kołobrzeg, Trój-
miasto, Frombork, Gołdap, Su-
wałki, Białystok, Białą Podlaską, 
Hrubieszów, Przemyśl, Krynicę 
Zdrój, Zakopane, Bielsko Bia-
łą, Nysę i Wałbrzych. Dzienna 
norma to ok. 60 kilometrów 
biegu. Przed 1 lipca Franciszek 
Gogół chciałby być w Legnicy, 
ale zdaje sobie sprawę, że to bar-
dzo wyśrubowane tempo i życie 
może zweryfikować te plany.

Dino jest wesoły i pełen 
energii, ale ma krótkie nóżki i 
szybko się męczy. Część trasy 

przejedzie na pchanym przez 
pana Franciszka wózku z baga-
żem. Po drodze mają zaplano-
wanych kilka spotkań z dziećmi, 
które na wieść o wyprawie ko-
niecznie chciały poznać Dino i 
jego pana.

Legniczanina wspiera-
ją różne środowiska. Przede 
wszystkim jego przyjaciele tak-
sówkarze. Strażacy z OSP z 
całej Polski oferują mu miejsce 
w remizie na nocleg. Na róż-
ne sposoby w przygotowania 
włączają się legnickie szkoły i 
przedszkola.

Przedszkolaki ze Słubickiej 
kochają zwierzęta. Regularnie 
pomagają legnickiemu schroni-
sku dla zwierząt, zbierając koce 
i karmę. Wieszają budki dla 
ptaków. W zimie dokarmiają 
sikorki. Nic więc dziwnego, że 
nie mogły się doczekać wizyty 
Dino i pana Franciszka.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Legnica, ul.Gliwicka 19-21

e-mail: przedszkole@hobbit-akademia.pl; http://www.hobbit-akademia.pl
Kontakt z właścicielem : 601 580 698; Kontakt z dyrektorem : 697 661 252

Jak Wiosna przyszła do Hobbita
Na powitanie wiosny dzieci z Przedszkola Niepublicznego Hobbit założyły 
ukwiecone kapelusze i zrobiły sobie święto. 

Ani przez chwilę nie było 
nudno. Okazało się, że Pani 
Wiosna, która  u schyłku zimy 
w zielonej sukni i wieńcu na 
włosach pojawiła się w Hob-
bicie, zna wiele wesołych pio-
senek i ma doskonałe pomy-
sły na zabawę. Przedszkolaki 
szukały więc zawieruszonych 
kropek dla biedronki. Gdy 
trzeba było sprawdzić, czy są 
wszystkie, każdy dorosły mógł 
się przekonać, że liczenie do 

jedenastu to dla tutejszych 
starszaków pestka. Także 
młodszym dzieciom świetnie 
poszła nauka piosenki z wio-
sennym refrenem: „Zielona 
trawa, zielony mech, zielona 
żaba, rechu, rechu, rech”. Tań-
cem-przytulańcem obudzono 
niedźwiadki z zimowego snu. 
A potem każda grupa ozda-
biała słomiane kapelusze dla 
swoich pań, by podczas wio-
sennego spaceru także dorośli 

wyglądali wesoło i kolorowo.
Przygotowania do powita-

nia wiosny trwały w Hobbicie 
prawie od miesiąca. Zaanga-
żowały się w nie całe rodziny, 
czego dowodem jest 60 kape-
luszy ozdobionych kswiatami, 
trawami, gałązkami i koloro-
wymi wstążeczkami. Warto 
było trochę się w domu potru-
dzić nad ich przygtowaniem, 
bo za najładniejsze Hobbit 
obiecuje nagrody.

Mayoral już jest w Legnicy
Klienci Mayoral nie muszą już szukać swej ulubionej marki poza Legnicą. 
Dziecięce ubranka z logo hiszpańskiej firmy kupią w Bejbiku.

Bejbik – pod tym szyldem 
funkcjonują w Legnicy dwa 
sklepy z odzieżą dla małych 
dzieci. W jednym – Wro-
cławska 10/18 – można ku-
pić wszystko co niezbędne do 
chrztu, w tym wysokiej jakości 
kolekcje firmy Mayoral. Drugi, 
na pl. Klasztornym 5 (obok ho-
telu Qubus), oferuje wyłącznie 
ubranka od polskich producen-
tów, wysokiej jakości, w przy-
stępnych cenach. 

Elegancja i styl – to wyróż-
nia ubranka z Bejbika. Chrzest 
to taka chwila w życiu człowie-
ka, kiedy jedno i drugie ma zna-
czenie. Na ul. Wrocławskiej ro-
dzice znajdą nie tylko stosowną 
do okazji bieliznę dla maluszka, 
duży wybór pięknych body, 
sweterków czy koszul, ale też 
garnitury, sukienki, płaszczyki, 
czapeczki czy buty. Przebiera-
jąc w kolekcjach Mayoral lub 
Christopher w Bejbiku można 
wystroić od stóp do głów także 
ciut starsze rodzeństwo boha-
tera dnia. Dostępne są ubranka 
w rozmiarach 50-134. W asor-
tymencie sklepów znajdują się 
ponadto świece,  krzyżma, ory-
ginalne pamiątki – na przykład 
ręcznie malowane na drewnie 
Anioły Stróże do zawieszenia 
w dziecięcym pokoiku. 

Mayoral, którego jednym 

legnickim dystrybutorem jest 
sieć Bejbik, to marka obecna 
na światowym rynku od 70 lat. 
Firma słynie z doskonałych 
stylistów, projektujących ubra-
nia dla dzieci zgodnie z aktual-
nymi trendami dorosłej mody.  
W trosce o delikatną dziecięcą 
skórę, wszystkie są szyte wy-
łącznie z delikatnych, miękkich 
materiałów najlepszej jakości.

Sklep na placu Klasztor-
nym oferuje odzież dla dzieci 
od urodzenia do około 3 lat. 
W asortymencie jest wszystko, 
co potrzebne maluszkowi w 
pierwszych dniach po przyj-
ściu na świat: wyprawki, bieli-
zna niemowlęca (śpiochy, body, 
kaftaniki itp), ale też kocyki, 
pieluchy, pościel, łóżeczka itp. 

ul. Wrocławska 10/18 (obok McDonalds),  
tel. 605-656-208
pl. Klasztorny 5 (obok hotelu Qubus),  
tel. 727-483-988
 facebook.com/bejbik.mayoral.legnica
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Poznali się przez komuni-
kator internetowy Gadu Gadu 
w styczniu 2014 roku. Oskar-
żony miał wówczas 17 lat, jego 
ofiara była o cztery lata młodsza. 
Dziewczynka pierwsza zagad-
nęła go w internecie. I pierwsza 
przesłała mu zdjęcia z częścio-
wo odsłoniętymi częściami cia-
ła. Potem jeszcze wielokrotnie 
wymieniali się swoimi erotycz-
nymi zdjęciami, głównie z ini-
cjatywy chłopaka. Rozmawiali 
na intymne tematy. Wirtualna 
znajomość szybko przestała im 
wystarczać. W lutym 2014 
roku spotkali się w legnickim   
mieszkaniu babci pedofila. On 
namówił ją na seks. Potem wy-
korzystując uległą osobowość 
dziewczynki aż do października 
doprowadzał do zbliżeń. We-
dług prokuratury, co najmniej 
sześciokrotnie doszło między 
nimi do obcowania. W kwietniu 
nagrał telefonem komórkowym 
jak dopuszcza się wobec niej 
tzw. innej czynności seksualnej.

Jak podkreśla prokurator 
Liliana Łukasiewicz, rzecznicz-

ka prasowa Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy, oboje znali 
swój wiek. Wiedzieli, że prawo 
zakazuje takich kontaktów.

Z czasem mężczyzna trak-
tował trzynastolatkę coraz wul-
garniej. Był nachalny. Ona za-
częła od niego stronić. W końcu 
spróbowała zerwać znajomość, 
ale on wciąż wywierał na nią 
presję psychiczną, nalegał na 
spotkanie. Nie wiedząc, jak się 
bronić przed natrętem, wspie-
rano przez siostrę opowiedziała 
o wszystkim mamie. Tak o pe-
dofilu dowiedziały się organa 
ścigania.

Podczas śledztwa okazało 
się, że oskarżony systematycznie 
korzystał z treści pornograficz-
nych zamieszczonych w inter-
necie.

Liliana Łukasiewicz: - 10 
lipca 2014 r. wszedł w posiada-
nie dwóch filmów z udziałem 
małoletnich poniżej lat  15 pre-
zentujących obcowanie płciowe 
oraz inne czynności seksualne, 
które zamieścił na swoim tele-
fonie komórkowym.

Poza pedofilią, czyli obco-
wania płciowego  z małoletnią 
poniżej 15 roku życia. Mężczyź-
nie zarzucono utrwalanie oraz 
posiadanie treści pornograficz-
nych z udziałem małoletnich.  
Dziewiętnastolatek przyznał 
się do zarzucanych mu czynów 
i złożył wyjaśnienia. Wyraził też 
wolę dobrowolnego poddania 
się karze i zgodził się na uzgod-
nione z nim w tym zakresie wa-
runki.

Zważywszy na fakt, iż oko-
liczności czynów nie budzą wąt-
pliwości, a sprawca jest młody i 
wcześniej niekarany, prokuratu-
ra uzgodniła z nim karę łączną 
2 lat pozbawienia wolności z 
warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania na okres 3 lat próby, 
oddanie pod dozór kuratora w 
czasie próby, a także zakaz zbli-
żania się do pokrzywdzonej i 
kontaktowania się z nią na okres 
3 lat. A dodatkowo przepadek 
telefonu komórkowego.

Sprawę rozpozna Sąd Rejo-
nowy w Legnicy.

Piotr Kanikowski

Prokuratura Rejonowa w Legnicy oskarżyła dziewiętnastoletniego pedo-
fila, który przez osiem miesięcy współżył z trzynastoletnią dziewczynką. 
Nagrał porno z jej udziałem. Ściągał też na komórkę filmy, na których inni 
małoletni poniżej 15 roku życia uprawiali seks.

Gadu gadu, potem seksKamień dla wyklętych
Marian Kowalski, kandydat Ruchu Narodowego na prezydenta RP, oraz Ar-
tur Borodacz, lokalny lider partii, oficjalnie zaprezentowali swoją koncep-
cję modernizacji placu Słowiańskiego w Legnicy. Proponują, aby miejsce 
Pomnika Braterstwa zajął marmurowy sześcian o wysokości 1,8 metra po-
święcony pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kamień miałby wyraźne 
pęknięcie, symbolizujące walkę i 
śmierć polskich patriotów. Wy-
pływająca ze szpary woda ozna-
czałaby, że ich ofiara powinna 
być dla Polaków źródłem siły i 
odwagi.

W wizji Ruchu Narodo-
wego cały plac 
stanowi mini 
park pamięci. 
W otoczeniu 
pomnika stoją 
leżanki-ławecz-
ki, na których 
można przysiąść 
bądź położyć się, 
aby poczytać o 
historii Polski. 
Nową funkcję 
tego miejsca ma 
podkreślać nowa 
nazwa: Skwer 
Żołnierzy Wy-
klętych. Jak 
informują dzia-
łacz RN, nad 

założeniami architektonicznymi 
i roślinnymi na prośbę Stowa-
rzyszenia Wielka Legnica bez-
płatnie pracuje legnickie Biuro 
Architektów Niebudek. 

To druga zgłoszona poza 
oficjalnym konkursem kon-
cepcja zagospodarowania placu 

Słowiańskiego. Konkuruje z 
pomysłem Andrzeja Lorenca, 
upierającym się wystawienia w 
tym miejscu pomnika księciu 
Henrykowi Pobożnemu.

Piotr Kanikowski
RYC. NIEBUDEK/ RUCH 

NARODOWY
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Gabinet kosmetyczny Nicole serdecznie zaprasza  wszystkie Panie i Panów codziennie w godz. 9-18 
i w soboty w godz. 9-14.30. Telefon 602-467-604 oraz 76 852 47 43 

Świąteczna promocja NICOLE
Szanowni Państwo, z okazji Świąt Wielkanocnych osoby, które odwiedzą nasz salon w kwietniu, wezmą udział w losowaniu 

nagród - kosmetyków firmy Thalgo. Gabinet kosmetyczny Nicole od 20 lat współpracuje z tą renomowaną na światowym rynku 
kosmetycznym firmą. Surowce do produkcji kosmetyków Thalgo występują głównie w morzu bogatym w jod - pierwiastek prawie 
niewystępujący na Dolnym Śląsku. Stąd problemy mieszkańców naszego regionu z chorobami tarczycy. Naturalny jod będący skład-
nikiem kremów Thalgo w pewnym sensie uzupełnia niedobory tego pierwiastka - przez przenikanie skórno-naskórkowe.  Proszę 
zatem o zapoznanie się z ofertą naszego Gabinetu - być może znajdą Państwo dla siebie coś atrakcyjnego. Proponujemy:

- pielęgnację oczu; 
- henna rzęs i brwi;
- zagęszczanie rzęs metodą 1:1;
- makijaż okolicznościowy (w tym sesje z wizażystką);
- zamykanie naczynek; 
- usuwanie włókniaków;
- pielęgnację twarz szyi i dekoltu z wykorzystaniem najnowszej aparatury kosmetycznej (ultradżwięki, kawitacja,  

         mikrodermabrazja, mezoterapia);
- klasyczne zabiegi oczyszczania twarzy, pleców; 
- zabiegi złuszczania naskórka kwasami, biopilingiem;
- pojędrnianie i zagęszczanie skóry (mikroigłowa mezoterapia frakcyjna, mezoterapia igłowa);
- zabiegi poprawiające gęstość włosów na głowie (mezoterapia);
- zabiegi na ciało (masaż klasyczny);
- masaż relaksacyjny (kamieniami bazaltowymi);
- zabiegi detoksykujące (aromaterapia);
- masaże stóp-depilacja ciekłym woskiem
- depilacja twardym woskiem (bikini,twarz ,pachy);
- manicure klasyczny-manicure hybrydowy;
- żel ,akryl,zdobnictwo-spa dłoni i stóp-pedicure klasyczny;
- przebijanie uszu dzieciom;
- body piercing.
Polecamy szaroki wybór kolczyków. Serdecznie zapraszamy-gwarantujemy wysoką jakość usług popartą 25 letnią tradycją.  

Teresa Rogińska-Szeliga - polecam.
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„Aktywny samorząd” po raz trzeci. 
Z korzyścią dla niepełnosprawnych

Celem programu jest 
wyeliminowanie lub zmniej-
szenie barier ograniczających 
społeczne, edukacyjne i za-
wodowe funkcjonowanie tych 
osób. Program w 2015 roku 
obejmuje następujące obszary 
wsparcia: pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy kategorii B, dofi-
nansowaniu szkoleń z obsługi 
nabytego w ramach progra-
mu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania, pomoc w 
utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego już wózka 
inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym, wsparcie w zakupie 
nowoczesnej protezy kończy-
ny, w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej prote-

zy, w utrzymaniu aktywności 
zawodowej - poprzez zapew-
nienie opieki dla osoby zależ-
nej oraz pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie 
wyższym. Osoby pracujące 
będą musiały posiadać udział 
własny wynoszący minimum 
15 proc. w opłacie za czesne w 
przypadku studiów płatnych.

Wnioski dotyczące wspar-
cia w likwidacji ograniczeń 
transportowych, szkoleń z ob-
sługi sprzętu informatycznego, 
likwidacji barier w poruszaniu 
się i pomocy w utrzymaniu ak-
tywności zawodowej przyjmo-
wane są ciągle do 30 sierpnia 
2015 r. Pierwszy nabór wnio-
sków o dofinansowanie nauki 

na poziomie wyższym kończy 
się 30 marca br. Natomiast 
wnioski o dofinansowanie 
kształcenia w drugim półro-

czu można składać w terminie 
1-30 września 2015 r.

Szczegółowe informacje 
są dostępne w Urzędzie Mia-

sta Legnicy, plac Słowiański 
8, Referat ds. Osób Niepeł-
nosprawnych, pok. 12 lub 13 
bądź telefonicznie pod nume-

rami: 76 72 12 255, 76 72 12 
254.

źródło: UM Legnica

Legnica od trzech lat uczestniczy w pilotażowym programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd”. 
Oferta adresowana jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, a służy ich integracji społecznej i zawodowej. Sa-
morządowy program spotkał się z dużym zainteresowaniem. Finansowe wsparcie udzielane niepełnosprawnym legniczanom pochodzi ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji prezydenta Legnicy. Niestety, w tym roku PFRON wielkość 
tych środków znacznie ograniczył.
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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

STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025
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Wiosenna regeneracja dłoni i paznokci
Wczesną wiosną nasz organizm wymaga odnowy. Po długiej zimie skó-
ra jest przesuszona, włosy tracą blask, dłonie są szorstkie, a paznokcie 
zniszczone. Dbałość o skórę twarzy czy pielęgnacja włosów jest już naszym 
nawykiem, pielęgnacja ciała staje się coraz powszechniejsza. 

O dłoniach często zapomi-
namy. A to najbardziej zapraco-
wana część ciała, na której szyb-
ko widoczne są oznaki starzenia. 
Skóra dłoni, wyposażana w nie-
wielką ilość gruczołów łojowych 
i tkanki tłuszczowej. Łatwo 
poddaje się działaniu czynników 
zewnętrznych, osłabiających ba-
rierę ochroną. Szybko staje się 
przesuszona, cienka, traci ela-
styczność, pojawiają się na niej 
przebarwienia.

Aby dłonie zregenerować i 
przygotować do letniego mani-
kiuru należy przestrzegać kilku 
zasad. Chronić skórę dłoni uży-
wając rękawiczek ochronnych 
do prac domowych. Unikać bez-
pośredniego kontaktu z deter-
gentami, które mają negatywny 
wpływ nie tylko na skórę, ale i 
na paznokcie. Do mycia używać 
delikatnych środków myjących, 
najlepiej bogatych w substancje 
natłuszczające. Po każdym my-
ciu starannie osuszać skórę dło-
ni i aplikować krem ochronny. 
Dobry krem, pełen składników 
odżywczych i nawilżających, po-

winien szybko się wchłaniać nie 
pozostawiając uczucia wilgoci a 
jedynie komfort nawilżenia skó-
ry. Kiedy słońce zacznie mocniej 
operować wskazane jest stosowa-
nie kremu z filtrem, aby później 
uniknąć przebarwień. Dłoniom 
skłonnym do nadmiernej potli-
wości pomogą kremy z mento-
lem o działaniu odświeżającym 
i chłodzącym. Jeżeli skóra nie 
jest szorstka i popękana, kilka 
razy w tygodniu można stosować 
peeling. Preparat ten oczyszcza, 
detoksykuje i ujędrnia skórę po-
przez poprawę cyrkulacji krą-
żenia, rozjaśnia także przebar-
wienia. Złuszczenie martwego 
naskórka maksymalizuje ab-
sorpcję składników odżywczych 
i natłuszczających zawartych w 
kremach i maskach, zalecanych 
zawsze po wykonaniu peelingu. 
Dobre efekty daje używanie bez-
tłuszczowych peelingów, które 
nie pozostawiając na skórze fil-
mu, umożliwiają  lepsze wchła-
nianie składników aktywnych.

Trudny okres zimy i przed-
wiośnia pozostawia ślady także 

na paznokciach, które potrzebują 
teraz odżywienia i nawilżenia.  
Z pewnością pomoże im w tym  
właściwa dieta,  bogata w białko, 
szczególnie aminokwasy, feny-
loalaninę, metioninę i  lizynę. 
Dietę można uzupełnić suple-
mentami bogatymi w witaminy 
i mikroelementy (wapń, żelazo, 
cynk). Wiosenną pielęgnację 
warto zacząć od wizyty w gabi-
necie kosmetycznym, gdzie ma-
nikiurzystka oceni stan i rodzaj 
naszych paznokci. Po wykonaniu 
profesjonalnego zabiegu dobie-
rze odpowiednie preparaty do 
pielęgnacji w warunkach domo-
wych.

źródło: urodaizdrowie.pl
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STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,79 zł 48 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH
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Koszt inwestycji to około 
650 tys. zł. Zakończenie prac 
planowane jest latem tego 
roku. To kolejne już przed-
sięwzięcie gminy służące 
mieszkańcom Piekar i umoż-
liwiające rozwój budownic-
twa mieszkaniowego oraz 
infrastruktury w tej nowej 
części miasta.

Przypomnijmy, że od 
szeregu lat gmina konse-
kwentnie realizuje zadanie 
pn. Uzbrojenie terenów in-
westycyjnych pod budow-
nictwo mieszkaniowe – sieci 
i drogi na Osiedlu Piekary 
Jednostka „B”. Budowana jest 
sieć ulic wraz z pełną infra-
strukturą (jezdnie, chodni-
ki, oświetlenie, kanalizacja 
deszczowa, dojazdy). Zdecy-
dowanie podnosi to wartość 
i atrakcyjność inwestycyjną 
tych terenów, umożliwia roz-

wój budownictwa mieszka-
niowego i towarzyszących 
mu usług handlowych czy 
zdrowotnych, powstawanie 
rekreacyjnych enklaw zieleni, 
parkingów i ścieżek rowero-
wych.

Miasto zainwestowało w 
osiedlowe drogi na Piekarach 
„B” kilkanaście milionów 
złotych. Z tej kwoty ponad 
3,7 mln stanowił wkład gmi-
ny w przedsięwzięcia reali-
zowane wspólnie z firmami 
deweloperskimi (Modernbud 
i Sedyko) i finansowane po 
połowie w ramach tzw. ini-
cjatyw lokalnych. Dotąd zbu-
dowano ulice: Jankowskiego, 
Powstańców Warszawy, Ke-
dywu, Okulickiego, Pileckie-
go, Hubalczyków i część ul. 
Batalionu Zośka.

źródło: UM Legnica

Na legnickim osiedlu Piekary B bardzo zaawan-
sowane są kolejne inwestycje drogowe – budo-
wa ulicy Szarych Szeregów wraz z łącznikiem do 
ul. Pileckiego i oświetlenia nad tą częścią ulicy. 
Prace rozpoczęły się pod koniec 2014 r. Ulica 
Szarych Szeregów jest już wyłożona kostką beto-
nową. Trwa budowa łącznika między Pileckiego i 
Powstańców Warszawy.

Na Piekarach rosną uliceDobry wzrok podstawą 
bezpieczeństwa na drodze

Parametry układu wzro-
kowego, istotne dla prawidło-
wego prowadzenia pojazdu, 
to przede wszystkim: ostrość 
wzroku, widzenie obuoczne, 
pole widzenia, rozpoznawanie 
barw, widzenie zmierzcho-
we i wrażliwość na olśnienia. 
Wada tylko widzenia zmierz-
chowego powoduje tzw. śle-
potę zmierzchową. Ślepota 
zmierzchowa jest po części 
odpowiedzialna za wypadki, 
do których dochodzi o tej 
porze dnia. Powoduje ona 
błędy w ocenie odległości i 
prędkości poruszających się 
pojazdów.

Wielu kierowców od 
momentu otrzymania prawa 
jazdy nie badała oczu. Brak 
takiego wymogu powoduje, że 
po naszych drogach porusza 
się wielu kierowców z wadą 
wzroku. Lekarze specjaliści 

zalecają kierowcom, któ-
rzy noszą okulary korekcyj-
ne, przynajmniej raz w roku 
przeprowadzać badania wzro-
ku. Osoby, które okularów nie 
noszą powinny udać się na 
badanie, gdy tylko zauważą, 
że widzą nieostro lub gorzej 
o zmierzchu czy w okularach 
przeciwsłonecznych.

Jeśli mamy przepisane 
okulary przyłóżmy się do do-
pasowania ich do roli, w któ-
rej będą wykorzystywane. Jeśli 
mają nam służyć tylko do jaz-
dy samochodem, powinniśmy 
nie tylko podążać za trendami 
mody, ale także zwrócić uwa-
gę na ich walory użytkowe. 
Kształt oprawki będzie wpły-
wał na nasze pole widzenia. 
Wybierając szkła, zdecydujmy 
się na te, które wyposażone 
są w powłoki antyrefleksyjne. 
Uchronią nas przed oślepie-

niem, gdy promienie sło-
neczne odbiją się od śniegu 
czy innego pojazdu. Podczas 
jazdy w słońcu korzystajmy 
z okularów przeciwsłonecz-
nych. Dzięki temu nasze oczy 
nie będę się tak męczyły.

Dbając o oczy, dbajmy 
również o odpowiedni stan 
czystości szyb w samochodzie 
oraz odpowiednie działanie 
świateł. Oczy, szczególnie 
podczas jazdy w trudnych 
warunkach, nie powinny do-
datkowo rozpraszać się na 
brudnej szybie czy słabych, 
nieskutecznych światłach. 
Nasz wzrok zmęczy się dużo 
szybciej.

Podczas jazdy pamiętaj-
my o przerwach. Nasze oczy 
odpoczną, będziemy mogli 
przeprowadzić krótkie ćwi-
czenia relaksujące. Wystarczy 

zamknąć je na chwilę, a póź-
niej otwierać i zamykać po-
wieki, dzięki temu nasze oczy 
się nawilżą. Możemy również 
nie poruszając głową kiero-
wać wzrok w prawo, lewo, w 
górę i dół, a później zataczać 
wzrokiem ósemki. Krótkie 
ćwiczenia wzmocnią oczy i 
poprawią komfort jazdy.

Ponieważ wzrok słabnie 
wraz z wiekiem, szczególną 
grupą kierowców narażonych 
na niedowidzenie są kierowcy 
po 65 roku życia. Wady wzro-
ku wydłużają proces reakcji, 
od zauważenia przez decyzję 
aż po działania. Konieczne w 
związku z tym jest szczególne 
dbanie o tą grupę kierowców i 
zachęcanie do częstego bada-
nia wzroku.

Źródło: moto.pl

Wzrok kierowcy ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa. Ważne jest nie tylko to, gdzie patrzy-
my, ale także jak widzimy. Stąd niesłychanie istotne jest dbanie o nasze oczy.
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Radny ma kłopot 
z wójtem
Janowi Gątkowskiemu, radnemu gminy wiejskiej Lubin, grozi utrata 
mandatu za prowadzenie działalności na mieniu komunalnym.  Chciał 
uregulować swą sytuację, by nie łamać prawa. Wójt stanął okoniem. 

Jan Gątkowski prowadzi 
szkołę nauki jazdy, jedną z lep-
szych w regionie. Na potrzeby 
szkolenia od ponad dwóch lat 
dzierżawi w Chróstniku na-
leżący do gminy Lubin plac 
manewrowy. Dopóki nie był 
radnym, miał do tego prawo. 
Teraz jednak taka umowa jest 
traktowana jako prowadzenie 
działalności gospodarczej na 
majątku gminy. Aby uniknąć 
korupcyjnych pokus, ustawa 
o samorządzie gminnym jed-
noznacznie zakazuje radnym 
tego rodzaju przedsiębior-
czości. I daje trzy miesiące 
na uporządkowanie sytuacji. 
Radni, którzy w tym terminie 
nie  zaprzestaną korzystać z 
majątku gminy, tracą mandat. 

Jan Gatkowski chciał się 
dostosować do wymogów pra-

wa. Wydzierżawił od PKS-u 
inny plac i od stycznia prze-
stał korzystać z gminnego. 
Jednocześnie zwrócił się do 
wójta gminy Lubin Tadeusza 
Kielana o rozwiązanie niedo-
zwolonej umowy za porozu-
mieniem stron, argumentując 
swój wniosek wymogami usta-
wowymi. Ale wójt nie wyraził 
zgody. Miał do tego prawo, 
gdyż w treści umowy dzier-
żawy nie przewidziano możli-
wości wypowiedzenia jej przez 
dzierżawcę. 

Jak tłumaczy Maja Gro-
hman, rzeczniczka Urzędu 
Gminy w Lubinie, umowa 
została zawarta na czas okre-
ślony i aby ją rozwiązać musi 
być wola obu stron. Ze strony 
gminy takiej woli nie ma. 

- To czysta złośliwość – 

uważa Jan Gątkowski. - Wójt 
ogranicza mi prawo do spra-
wowania mandatu radnego. 
Prawdopodobnie sprawa otrze 
się o sąd – zapowiada.

Radny skarżył się na upór 
wójta u komisarza wyborczego 
w Legnicy i u wojewody. Ni-
czego to nie zmieniło. Skiero-
wał też do rady gminy skargę 
na działalność Tadeusza Kie-
lana. Komisja rewizyjna przy-
znała rację Gątkowskiemu, ale 
to też nie poprawia jego sytu-
acji. Wójt skierował do rady 
wniosek o  wygaszenie man-
datu Jana Gątkowskiego ze 
względu na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej z wyko-
rzystaniem gminnego mienia. 

Piotr Kanikowski
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„Iliada. Wojna”

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.
Wyjątkowo w tym tygodniu nie mamy jeszcze dla Państwa zaproszeń. Polecamy się jednak uwa-
dze wszystkich fanów teatru, a legnickiego Teatru Modrzejewskiej w szczególności. W przy-
szłym wydaniu 24Tygodnika Legnica-Lubin znajdziecie informacje o premierze oraz instruk-
cję, jak zdobyć bezpłatne zaproszenia na „Iliadę. Wojna”. 

Teatr straszy wojną
Realizowany od trzech lat w Teatrze Modrzejewskiej cykl “Teatr opowieści” 
zamyka jedna z najsłynniejszych opowieści świata: historia wojny o piękną 
Helenę, żonę króla Sparty, którą Parys uwiódł i wykradł Menelaosowi. Aby 
ją odbić i pomścić męską dumę, achajska armia przypłynęła pod Troję, a 
potem przez dziesięć lat oblegała broniące się dzielnie miasto. 

W “Iliadzie” Homera sza-
leństwo wykrwawiających się 
wojsk znajdowało usprawiedli-
wienie w małostkowości bogów, 
którzy pociągali za sznurki w 
okrutnym theatrum wojny. 

W uwspółcześnionej wersji 
tej samej opowieści, wyreżyse-
rowanej w Legnicy przez Łu-
kasza Kosa, odpowiedzialność 
za bezsensowny konflikt spada 
wyłącznie na ludzi: żądnych 
bogactw, kobiet, sławy, władzy 
lub pomsty. Wojna przypomina 
trudny do opanowania żywioł, 
a żołnierze są jednocześnie na-
rzędziem zagłady i i jej ofiarami. 
Rolę bogów szafujących życiem 
śmiertelników, pełnią dowódcy 
– starcy w rodzaju bawiącego 
się plastikowymi żołnierzykami 
Nestora lub zapalczywe pyszałki 
podobne do Agamemnona. To 
oni układają strategie kolejnych 
ataków, podsycają w jednost-
kach drapieżne instynkty, stra-
chem bądź oratorskimi sztucz-
kami powstrzymują flotyllę 
okrętów przed odpłynięciem do 
domu.

Autorzy legnickiej insce-
nizacji potraktowali opowieść 
spod Troi jako uniwersalny mo-
del wszystkich, także współcze-
snych, konfliktów wojennych. 
Achajowie i Trojanie noszą 
elementy zdekompletowanych 
mundurów różnych armii. Gra-

jący Achillesa Paweł Palcat ma 
na nagim torsie kolorowe plastry 
niczym stadionowi herosi XXI 
wieku.   Rafał Cieluch (Eneasz, 
Ajax) – z brzuchem owiniętym 
elastycznym bandażem lub dyn-
dającym na szyi kłem egzotycz-
nego drapieżnika – wywołuje 
skojarzenia z amerykańskimi 
filmami o Wietnamie. A Robert 
Gulaczyk (Hektor), gdy zakłada 
kevlarowy hełmie i ciemne oku-
lary – ze świeżymi zdjęciami z 
Ukrainy. W ten sposób widzo-
wie przez trzy godziny obcują 
nie z fragmentem starogreckiej 
skamienieliny, lecz z żywym i 
jak najbardziej realnym zagro-
żeniem. A przejmujący, finało-
wy lament kobiet nad zwłokami 
Hektora zlewa się w pamięci z 
rozpaczą matek z Biesłanu, łza-
mi ocalałych z rzezi Tutsi i mu-
zułmanek ze Srebrenicy.

Sztuka jest trudna nie tylko 
w odbiorze, złożona z rozbudo-
wanych   monologów,   zazębia-
jących się wzajemnie opowieści 
świadków lub bohaterów wyda-
rzeń. Nawet dialogi podawane 
są w ten sposób. Trzeba było się 
liczyć z niebezpieczeństwem, 
że zasypany nagle dziesiątkami 
greckich imion, nieobeznany 
w mitologii widz już po pierw-
szych scenach straci orientację, a 
wraz z nim zainteresowanie dal-
szym rozwojem akcji. Choć nie-

mal wszyscy mają za sobą lata 
doświadczeń, i dla reżysera, i 
dla aktorów niedzielna premiera 
była jak próba ognia.

W ważnym momencie wy-
siadła minikamera przekazująca 
obraz ze sceny na wielki okrą-
gły ekran; zawiodła elektroni-
ka – ale nie ludzie. Znakomite 
aktorstwo niesie ten spektakl. 
W obsadzie nie ma słabych 
punktów. Mocno zapada w pa-
mięć zaskakująca, zagubiona 
i przestraszona, Helena w in-
terpretacji Anity Podbdęniak.   
Nieobliczalny Achilles Pawła 
Palcata, z taką naturalnością 
przechodzący od złowróżebne-
go spokoju do morderczej furii.   
Demoniczny Hektor (Robert 
Gulaczyk). Popalający cygara 
Nestor, zagrany z subtelnym 
komediowym rysem przez Bog-
dana Grzeszczaka. Albert Pyśk, 
gdy jako Patrokles nakłada zło-
tą zbroję, a oniryczne, transowe 
ruchy upodabniają do do wie-
lorękiego hinduskiego bóstwa. 
I Priam z głową w glinie. Kiedy 
Paweł Wolak ściszonym głosem 
opowiada jego rozpacz, na wi-
downi panuje tak nabożna cisza, 
że można by ją kroić i obok me-
tra wystawić w Sevres za wzór.

Próba ognia zaliczona. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Dwa spotkania w Ringu
Wielu gości zdecydowało się odwiedzić Galerię Ring w zeszłym tygodniu. 
Jednych przyciągnęła wystawa malarstwa Daniela Krysty, innych wykład 
Rogera Piaskowskiego o renesansowej Legnicy.

W miniony czwartek (19 
marca) w mieszczącej się w 
rynku Galerii Ring miało 
miejsce spotkanie z serii „Li-
cencja na sztukę. Legnickie 
zderzenia estetyczne”, kiero-
wanej do mieszkańców miasta 
i regionu. Tytuł prezentacji i 
wykładu to „Leonardo da Vin-
ci w Legnicy? O renesansowej 
sztuce w zasięgu wzroku”. Pro-
wadzący – Roger Piaskowski 
– opowiadał o zabytkach kul-
tury i architektury inspirowa-
nej epoką Odrodzenia, które 
znajdują się w naszym mieście. 
Kolejne spotkanie w 16 kwiet-
nia o 17.00, a jego temat to 
„Po co jest sztuka w przestrze-
ni publicznej? Czego uczy nas 
miasto?”

”To prezentacje, opowieści, 
rozmowy, na które zapraszamy 
Państwa raz w miesiącu i za 
każdym razem skupiać będzie-
my się na innych częściach i 
obiektach miasta, etapach hi-
storii, epokach i stylach. W ten 
sposób, poczynając od wieków 

średnich prześledzimy prze-
szłość architektoniczną i nie 
tylko naszego miasta, kończąc 
na zjawiskach współczesnych, 
nawet tych z ostatnich kilku 
miesięcy, jak np. powstały w 
zeszłym roku mural przy ul. 
Piłsudskiego czy nowa odsłona 
mozaiki w rynku” – objaśniają 
organizatorzy zarys spotkań. 
Cały cykl, zaplanowany na 12 
miesięcy ma na celu eduka-
cję kulturalną, szczególnie w 
obszarze estetyki przestrzeni 
publicznej, tak przecież istotną 
dla świadomości obywatelskiej. 
Prezentacje prowadzi historyk 
sztuki, wykładowca związany 
z Uniwersytetem Zielono-
górskim, krytyk sztuki, felie-
tonista, autor opracowań nt. 
Legnicy.

Dzień później – w piątek 
20 marca - również w Galerii 
Ring odbył się wernisaż wysta-
wy Daniela Krysty pt. „Blik”. 
Obecny na otwarciu artysta 
opowiadał o arkanach swojej 
twórczości, o inspiracjach i du-

chowym wymiarze, który pró-
buje nadać w swoich płótnach 
światłu. Wystawa czynna do 5 
kwietnia, to jedna z tych jakie 
lubią i jakiej oczekują odbior-
cy od galerii sztuki współcze-
snej: zaskakuje nowoczesnymi 
rozwiązaniami technicznymi i 
formalnymi, biegłością warsz-
tatową i prezentuje prace 
pasujące do nowoczesnych 
wnętrz, zresztą przeznaczone 
do sprzedaży. 

- Malarstwo Krysty mocno 
przemawia do wyobraźni i jest 
nietrudne w odbiorze, choć 
zwiera odniesienia zarówno do 
nowoczesności (z elementami 
tzw. stylów: hi-tech czy indu-
strial), jak i tradycji (np. inspi-
racje manierą średniowiecznej 
ornamentyki) – zachęca Justy-
na Teodorczyk z Galerii.

Wstęp na wykłady i wysta-
wę bezpłatny.

Źródło (tekst, zdjęcia): 
GALERIA SZTUKI w LE-

GNICY
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MARATON HARRY 
POTTER CZ. 2
27 marca po krótkim od-
poczynku wracamy do 
Szkoły Magii i Czaro-
dziejstwa w Hogwarcie, 
by towarzyszyć Harremu, 
Hermionie i Ronowi w 
dalszych przygodach. 
Start: 27.03. godz. 22:00 
Meta: 28.03 godz. 08:00
Zagramy:
•	 Harry	Potter	i	za-
kon Feniksa
•	 Harry	 Potter	 i	
książę półkrwi
•	 Harry	Potter	i	 in-
sygnia śmierci cz.1
•	 Harry	Potter	i	 in-
sygnia śmierci cz.2

GODZ.- 22:00*
*seans odbędzie się 
27.03
KINO KONESERA
TAJEMNICE LASU / na-
pisy
Komedia/ Fantasty / Mu-
sical, Czas trwania: 124 
min.,	Od	 lat:	 12,	Produk-
cja:	USA,	[2014],	Premie-
ra:	13.02.2015	(Polska)
Film „Tajemnice lasu” w 
zabawny i brawurowy 
sposób łączy klasyczne 
motywy znane z baśni 
braci Grimm, by w jed-
nej opowieści spleść losy 

Kopciuszka, Czerwo-
ny Kapturka i Wilka czy 
Roszpunki. W filmowej hi-
storii piekarz i jego żona, 
chcąc odmienić swój los, 
zgadzają się spełnić 4 
życzenia wiedźmy. Aby 
tego dokonać muszą 
wejść do tajemniczego 
lasu… Wkrótce przeko-
nają się, czy to o czym 
marzą, jest tym, czego 
naprawdę chcą.
GODZ.- 18:30
*seans odbędzie się 
01.04
POKAZ SPECJALNY
AVENGERS: ZJEDNO-
CZENI

Animacja/	 Akcja	 /	 Przy-
godowy, Czas trwania: 
67	min.,	Od	lat:	b.o,	Pre-
miera:	 28.03.2015	 (Pol-
ska)
Avengers Zjednocze-
ni to grupa przyjaciół 
w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Znajdziemy 
wśród nich IRON MANA, 
KAPITANA	 AMERYKĘ,	
THORA, HULKA, HAW-
KEYE’A	 oraz	 nowych,	
ale nie mniej rewelacyj-
nych FALCONA i CZAR-
NĄ	 WDOWĘ.	 Drużyna	
Avengersów broni świata 

przed największymi za-
grożeniami, jakim żaden 
superbohater nie zara-
dziłby w pojedynkę.
Teraz przyszło im się 
zmierzyć z mistrzem Red 
Skulla, samym Thano-
sem, który nieustannie 
poszukuje kamieni nie-
skończoności by posiąść 
niewyobrażalną moc!
Czy Avengersom uda 
się wreszcie pokonać 
Thanosa? I czy staną 
na wysokości zadania w 
starciu z Ultronem? Nad 
ludzkością pojawia się 
widmo zagłady.
GODZ.- 10:00*, 14:00*
*seans odbędzie się 
28.03 i 29.03
PREMIERY:
BIAŁA JAK MELKO, 
CZERWONA JAK KREW 
/ napisy
Dramat, Czas trwania: 
102	min.,	Od	lat:	15,	Pro-
dukcja: Włochy [2013], 

Premiera:	 13.03.2015	
(Polska)
GODZ.- 18:30*
*seans nie odbędzie się 
1.04
DOONBY.	 KAŻDY	 JEST	
KIMŚ / napisy
Thriller, Czas trwania: 
104 min., Od lat: 15, 
Produkcja:	 USA/	 Irlan-
dia	 [2013],	 Premiera:	
27.03.2015	(Polska)
GODZ.- 10:00, 20:45
GUNMAN:	 ODKUPIENIE	
/ napisy
Thriller/ Akcja/ Kryminał, 

Czas trwania: 115 min., 
Od	 lat:	 15,	 Produkcja:	
Hiszpania/ Wlk. Bryta-
nia/ GODZ.-14:00*, 19:00, 
21:30
*seans nie odbędzie się 
28.03 i 29.03
OCULUS / napisy
Thriller/ Akcja/ Kryminał, 
Czas trwania: 115 min., 
Od	 lat:	 15,	 Produkcja:	
Hiszpania/ Wlk. Brytania/ 
Francja	[2015],	Premiera:	
27.03.2015	(Polska)
GODZ.-12:15, 19:30, 
21:45
TYTUŁY	TYGODNIA:
EX MACHINA / napisy
Thriller / Science-Fiction 
/ Dramat, Czas trwa-
nia: 108 min., Od lat: 
15,	 Produkcja:	 Wlk.	 Bry-
tania	 [2015],	 Premiera:	
20.03.2015	(Polska)
GODZ.- 11:00*, 11:30**,  
17:00
*seans odbędzie 31.03
**seans nie odbędzie się 
31.03
SERIA NIEZGODNA: 
ZBUNTOWANA / 3D/ na-
pisy
Science-Fiction / Akcja 
/ Romans, Czas trwa-
nia: 119 min., Od lat: 12, 
Produkcja:	 USA	 [2015],	
Premiera:	 20.03.2015	
(Polska)
GODZ.-19:30*, 20:30**
*seans odbędzie się 
27.03
**seans nie odbędzie się 
27.03
SERIA NIEZGODNA: 
ZBUNTOWANA / 2D/ na-
pisy
Science-Fiction / Akcja 
/ Romans, Czas trwa-
nia: 119 min., Od lat: 12, 
Produkcja:	 USA	 [2015],	
Premiera:	 20.03.2015	
(Polska)
GODZ.- 14:30, 
17:00*,18:00**
*seans odbędzie się 

27.03
**seans nie odbędzie się 
27.03
CHAPPIE	/	napisy
Thriller / Akcja, Czas 
trwania: 120 min., Od 
lat:	 15,	 Produkcja:	 USA/
Meksyk	[2015],	Premiera:	
13.03.2015	(Polska)
GODZ.-  13:30
KOPCIUSZEK	/	dubbing
Fantasty / Romans/ Fa-
milijny, Czas trwania: 101 
min.,	 Od	 lat:	 6,	 Produk-
cja:	USA	 [2015],	Premie-
ra:	13.03.2015	(Polska)
GODZ.- 10:00*, 11:00**, 
12:30***, 13:30,** 
15:00***, 17:30
*seans nie odbędzie się 
28.03, 29.03, 31.03
**seans odbędzie się 
28.03, 29.03
*** seans nie odbędzie 
się 28.03, 29.03
BÓG NIE UMARŁ / napi-
sy
Dramat, Czas trwania: 
113	min.,	Od	lat:	12,	Pro-
dukcja: USA [2014]
GODZ.- 16:30
FRU! / dubbing/ 3D
Komedia/ Animacja, 
Czas trwania: 91 min., 
Od	 lat:	 b.o,	 Produkcja:	
USA [2014]
GODZ.- 10:00*, 13:00**, 
14:00*
*seans nie odbędzie się 
27.03
**seans odbędzie się 
27.03
FRU! / dubbing/ 2D
GODZ.- 12:00*,15:00**, 
16:00*
*seans nie odbędzie się 
27.03 
**seans odbędzie się 
27.03
DISCO	POLO
Komedia, Czas trwania: 
128	min.,	Od	lat:	15,	Pro-
dukcja:	Polska	[2015]
GODZ.- 11:00*, 16:15, 
20:00

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 27.03.2015 do 02.04.2015 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. „Kopciuszek” 
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.
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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

NIERUCHOMOŚC:

PRACA:

SPRZEDAM:

KOLPORTAŻ ulotek, materiałów reklamowych – SOLIDNIE 

Sprzedam konia, tel. 76 857 45 72

POSZUKUJĘ PRACOWNIKÓW DO ROZNOSZENIA ULOTEK, 
tel. 667 366 986

ANIMATOR, LEGNICA, TEL. 789 425 330 

WYDZIERŻAWIE MIEJSCE POD REKLAMĘ/BILBOARD 
PRZY A4 W STRONĘ WROCŁAWIA NA WYSOKOŚCI 
LEGNICA/PROSTYNIA, tel. 532-289-634

OGŁOSZENIA
DROBNE

Legnica  ul. Jagielloń-
skiej 4, 
KW LE1L/00039661/9
Budynek mieszkalny  
4- kondygnacyjny, 
podpiwniczony, 
składa się z 12 lokali , 
teren uzbrojony

Działka nr 618 o 
pow. 245  m²
Obręb Fabryczna, 
lokal mieszkalny 
nr 9 położony na 
II piętrze, pow.  
34,97m2

Jeden 
pokój 
Kuchnia 
Przedpokój 

73.600,00 zł

(3.200,00 zł)

7.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.  
Przetarg odbędzie się 28.04.2015 r. o godz.12.00  w Urzędzie 

Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 28.04.2015 r. odbędzie się przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  
położonego  w Legnicy

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - Barbara Matusiak-tel. 
7672-12-303, pokój 312 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.

Legnica  ul. 
Kilińskiego 2, KW 
LE1L/000673541/9
Budynek mieszkalny 
5 – kondygnacyjny, 
uzbrojony w sieć 
gazową, wod-kan., 
energetyczną,

Działka nr 1091  o 
pow. 765 m²
obręb Tarninów, 
lokal mieszkalny 
nr 2 położony na I 
piętrze, pow. 47,40 
m2 i 105,00 m2

2 pokoje, 
przedpokój, 
kuchnia, 
łazienka
 z wc, 11 
komórek 

121.000,00 
zł

(76.600,00 
zł)

12.000,00 zł

Lokal i grunt  przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 28.04.2015 r. o godz.13.00 w Urzędzie 

Miasta Legnicy,pl. Słowiański 8, pokój 318.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 28.04.2015 r. odbędzie się przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  
położonego  w Legnicy 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - Agnieszka Romanow-
ska -tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz 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.

Legnica  ul. Dzienni-
karska 6, 
KW LE1L/00042320/1
Budynek dwuklatko-
wy, 5- kondygnacyjny, 
podpiwniczony, 
składa się z 13 lokali, 
teren uzbrojony 

Działka nr 1281 o 
pow. 515 m²
Obręb Fabryczna, 
lokal mieszkalny nr 
1 A położony na I 
piętrze, pow. 87,86 
m2 i 12,00 m2

Trzy  pokoje,
kuchnia, 
łazienka, wc,
 2 przedpo-
koje
Piwnica nr 6

128.500,00 
zł

(17.100,00 
zł)

13.000,00 zł

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

 Przetarg odbędzie się 27.04.2015 r. o godz.11.00  w Urzędzie Miasta 
Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 27.04.2015 r. odbędzie się przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  
położonego  w Legnicy

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Barbara Matusiak, tel. 
767212-302, pokój 313, oraz organizacji przetargu - Wioletta Ma-
zur, tel.767212-310, pokój 318. Pełne ogłoszenie zamieszczono 
na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywie-
szono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Kościelnej 4. 

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

informuje,
że zostały podane do publicznej 

wiadomości następujące
WYKAZY  

NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do  
zbycia i dzierżawy:

1. ul. Kwiatowa 13, ul. Czarnieckiego 
16, 32, ul. Anielewicza 6,  - bezprze-
targowo lokale mieszkalne na rzecz 
dotychczasowych najemców,

2.  ul. Roosevelta 4, 23, ul. Traugutta 
3 - wolne lokale użytkowe w trybie 
przetargu nieograniczonego,

3. ul. Nowy Świat 16 - wolny lokal 
mieszkalny w trybie przetargu nie-
ograniczonego,

4. ul. Dworcowa – działka nr 20/3, ob-
ręb Stare Miasto – dzierżawa bez-
przetargowo na poprawę warunków 
zagospodarowania przyległego bu-
dynku.

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu	 Miasta	 Legnicy	 Plac	 Słowiański	
8 III p. pok. 312-315 w godzinach pracy 
Urzędu

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami- Barbara Kunicka-Repe-
lowska-	tel.7672-12-302,	pokój	312	III	p.,		oraz	warunków	przetargu	–	Wioletta	Mazur-7672-12-310,	pokój	318.	Pełne	ogłoszenie	

zamieszczono na www.legnica.eu. 
w	Biuletynie	Informacji	Publicznej	oraz	wywieszono	na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	Miasta	Legnica.

Przetarg odbędzie się  28.04.2015 r. o godz.12.30
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8 , pokój 318.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie 
ewidencji gruntów

Numer i powierzchnia lokalu
Skład lokalu

Cena lokalu 
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Kościelna 4, 
KW LE1L/00069014/8
Budynek  mieszkalno - usługowy  5- 
kondygnacyjny, podpiwniczony składa 
się z 9 lokali mieszkalnych i lokalu 
użytkowego, teren uzbrojony w sieć 
energetyczną, telef.,gaz.,wod.-kan.

obręb
Kartuzy
dz. nr 816
o pow. 359 m2

lokal użytkowy 
nr 1 a, pow. 33,99 
m2  oraz pom. 
przynależne 1,88 
m2  położony na 
parterze

trzy pomiesz-
czenia,
piwnica nr 9

59.000,00 zł

(6.300,00	zł)

6.000,00 zł

Sukcesy szachowej młodzieży
Ze srebrnym medalem Mistrzostw Polski Juniorek do lat 16 w szachach 
powróciła z Karpacza zawodniczka Klubu Szachowego Miedź Legnica Anna 
Karykowska. 

W zawodach wystartowało 
37 szachistek wyłonionych w 
drodze eliminacji, które zma-
gały się na dystansie 9 rund. 
15-letnia legniczanka od sa-
mego początku plasowała się 
w czołówce i zasłużenie zajęła 
miejsce na podium zdobywa-
jąc 6,5 pkt. Tym znakomitym 
wynikiem utorowała sobie 
drogę do kadry narodowej i 
reprezentacji na Mistrzostwa 
Europy Juniorek, które zostaną 
rozegrane w Chorwacji. Jest to 
największy sukces Ani trenują-
cej już 9 lat pod okiem Piotra 
Kowalaka i kolejnym dowodem 
na to że szachowych talentów 
w Legnicy nie brakuje. 

Gabriela Maciak, kole-
żanka klubowa Ani, również 
spisała się bardzo dobrze, gro-
madząc 4,5 pkt i zajmując 17 
miejsce.

Źródło (tekst, zdjęcie): Klub 
Szachowy Miedź Legnica

Siódemka wicemistrzem Polski 
Juniorzy Siódemki Miedź Legnica odnieśli wielki sukces, zdobywając wice-
mistrzostwo Polski. W wypełnionej do ostatniego miejsca hali przy ul. Lot-
niczej przegrali w sobotę, po stojącym na bardzo wysokim poziome finale, 
z drużyną Orlen Wisła Płock 24:27.

Nasi juniorzy w naj-
lepszej krajowej czwórce 
znaleźli się po raz pierwszy 
w historii. Zespół trenera 
Pawła Wity najpierw zdobył 
mistrzostwo Dolnego Ślą-
ska. Następnie triumfował w 
trzech turniejach: 1/8 finału 
(w Legnicy), ćwierćfinale (w 
Mielcu) oraz półfinale (w 
Kwidzynie). I wreszcie wiel-
ki finał w Legnicy (20-21 
marca). Zakwalifikowały się 
do niego oprócz legniczan - 
drużyny: Vive Tauron Kielce, 
Orlen Wisła Płock i MTS 
Kwidzyn.

Przyznanie przygotowa-
nia finału mistrzostw nasze-
mu miastu to także wielki 
sukces organizacyjny, w któ-
rym duży udział miał prezy-
dent Tadeusz Krzakowski.

Wracając do turnieju. W 
piątkowym meczu o awans 
do finału nasi piłkarze ręcz-
ni po dramatycznej dogrywce 
pokonali Vive Turon Kiel-
ce 36:35. W drugim meczu 
Wisła Płock wygrała wysoko 
MTS Kwidzyń - 32:21.

W sobotę nasi piłkarze 
walczyli o złoto. Po dosko-
nałej walce, w której przez 
większość meczu prowadzili, 
polegli jednak w końcówce, 
różnicą trzech bramek.

Drużyny wystąpiły w 
następujących składach: Sió-
demka Miedź - Stachurski, 
Teterycz, Kehle (1), Galik 
(1), Majewski (5), Cegłowski 
(2), Mosiołek (8), Antosik 
(1), Furman (3), Marcinkie-
wicz, Dobrasiak (1), Skiba 
(2), Orlen Wisła - Ruciński, 
Góral, Skibiński (5), Gra-
czyk, Gawski, Janiszewski, 
Bronowski (5), Waluch, Le-
maniak, Kondracki (4), Mo-
ryń (6), Chosik (3), Haliński 
(2), Brzeziński (2).

Najlepszym strzelcem 
turnieju został Kamil Mosio-
łek (Siódemka Miedź Legni-
ca) - 20 goli, a bramkarzem 
- także nasz zawodnik - Ad-
rian Stachurski. W meczu o 
trzecie miejsce MTS Kwi-
dzyn pokonał po dogrywce 
Vive Tauron Kielce 32:28.

- Przegraliśmy w koń-
cówce, ale to właśnie ostatnie 
minuty decydują o zwycię-
stwie w takich meczach – 
mówił po jego zakończeniu 
trener legniczan Paweł Wita. 
– Gratuluję zwycięstwa na-
szym przeciwnikom i świet-
nej gry mojej drużynie, bo to 
było wspaniałe widowisko.

Sukcesem była też orga-
nizacja turnieju. Pod wra-
żeniem był wiceprezes ds. 
szkoleniowych Związku Pił-
ki Ręcznej w Polsce Zygfryd 
Kuchta. - Jestem zbudowany 
bardzo wysoką formą zawod-
ników – powiedział. – To 
było wspaniałe widowisko, 
a turniej został doskonale 
zorganizowany. W imieniu 
prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego, który nie mógł 
uczestniczyć w turnieju, zwy-
cięzcom gratulowała i wrę-
czała medale jego zastępczy-
ni, Dorota Purgal.

Źródło: 
Urząd Miejski w Legnicy/ 

legnica.eu



R
EKLAM

A


