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Duda z gospodarską wizytą »4
Bez mała pół tysiąca legniczan witało w Rynku Andrzeja Dudę - kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. 
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Wystarczy chcieć

W ludziach, którzy stają do wyborów, Polacy są skłonni wi-
dzieć cwaniaków usiłujących dorwać się do koryta. Takie 
jest, smutne, doświadczenie ćwierćwiecza polskiej demokra-
cji. Zbyt wielu złotoustych trybunów po zdobyciu mandatu 
radnego zapominało o buńczucznych obietnichach z kam-
panii i bez żenady zapadało w czteroletni letarg. Przypadek 
Macieja Kupaja jest inny. 

Maciej Kupaj ma 34 lata, pracuje w Agencji Rozwoju Re-
gionalnego Arleg jako dyrektor zespołu odpowiedzialnego 
za współpracę z samorządamii. Od niespełna pięciu miesię-
cy jest radnym Rady Miejskiej w Legnicy. To jego pierwsza 
kadencja. 
Podczas kampanii wyborczej był prawą ręką Jarosława 
Rabczenki –  rywala prezydenta Tadeusza Krzakowskiego 
w drugiej turze. Jako radny ponosi konsekwencje politycz-
nego zangażowania się po niewłaściwej stronie. Znalazł się 
w grupie pięciu szeregowców, pozbawionych jakiejkolwiek 
funkcji w radzie i związanego z tym zwiększenia do diety 
(obok Kupaja to Rabczenko, Bochek, Jankowski i Szynal-
ski). Ale wcale to go nie zniechęca do aktywności. 
W ciągu pięciu miesięcy skutecznie zabiegał o wprowadzenie 
Karty Dużej Rodziny, inwestycje w Lasku Złotoryjskim czy 
zwiększenie środków na sterylizację i kastrację bezdomnych 
zwierząt. Z żelazną konsekwencją, punkt po punkcie, wy-
musza na władzach miasta realizację wniosków z opracowa-
nego przez społeczników raportu Legnica Dziecinnie Pro-
sta, gdzie zebrano informacje o barierach architetktoniczych 
utrudniających życie rodzicom z wózkami oraz osobom 
niepełnosprawnym. To on przed wojewodą dolnośląskim 
zwrócił uwagę na niezgodne z konstytucją, dyskryminujące 
samotnych rodziców, zasady rekrutacji do legnickich przed-
szkoli. Doprowadził do powstania w ramach LBO Wioski 
Słowiańskiej i dogląda ją po gospoarsku. Tak samo pilnuje 
prowadzonej przez miasto przebudowy Osi Kartuskiej. Na 
sesjach nie ogranicza się do obsługi przycisków do głosowa-
nia: drąży, pyta, zgłasza wnioski i interpelacje. 
Tym, co szczególnie wyróżnia Macieja Kupaja spośród le-
gnickich radnych, jest troska o stały intensywny kontakt ze 
swoimi wyborami oraz pomysłowe wykorzystanie w tym 
celu portalu społecznościowego Facebook. Regularnie po 
każdej komisji czy sesji Kupaj publikuje na swoim profilu 
własne relacje, omówienia poruszanych spraw i skany doku-
mentów. Ukazują się tam również złożone przez niego inter-
pelacje oraz odpowiedzi przedstawicieli władz. Co kilka dni 
powtarzany jest apel do legniczan, by powierzali mu swoje 
sprawy i zgłaszali uwagi. Sądząc z komentarzy pod postami, 
wielu już to robi.
W sobotę Kupaj poszedł krok dalej. Uruchomił specjalny 
fanpage na Facebooku: „Maciej Kupaj - Radny Rady Miej-
skiej Legnicy”. Ma to być miejsce, w którym wszyscy za-
interesowani dowiedzą się, nad czym obecnie pracuje Rada 
Miejska Legnicy. Będą mogli zapytać o interesujące ich 
szczegóły, coś podpowiedzieć, a także podzielić się swoimi 
opiniami. „Jest to dodatkowy, interaktywny kanał komuni-
kacji, narzędzie umożliwiające mi stały kontakt z mieszkań-
cami całej Legnicy.  To ciekawa i nowoczesna alternatywa 
dla dyżurów radnych umożliwiająca zgłoszenie swojego pro-
blemu o każdej porze dnia i nocy” – wyjaśnia Maciej Kupaj.
On rozumie, że bez dobrej, intensywnej i nieprzerwanej re-
lacji z wyborcami, praca radnego traci sens. To jedyna droga, 
by Polacy przestali widzieć w samorządowcach wyłącznie 
obłudnych cwaniaków, którzy dorwali się do koryt.

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

Firmy wesprą szkoły
Pewna praca dla młodych ludzi dzięki praktycznej nauce zawodu, dualnym studiom i klasom patro-
nackim – te główne cele stawiają sobie partnerzy Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, który został 
dziś powołany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

List intencyjny o współ-
pracy w ramach Klastra pod-
pisało ponad 50 partnerów, w 
tym firmy, szkoły zawodowe 
i techniczne, uczelnie wyższe, 
samorządy lokalne i władze 
województwa, izba rzemieślni-
cza oraz kuratorium oświaty.

W uroczystości wzięli 
udział m.in. Ilona Antoni-
szyn-Klik, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki, 
Cezary Przybylski, Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
oraz Beata Pawłowicz, Dolno-
śląski Kurator Oświaty.Patro-
nat honorowy nad inicjatywą 
utworzenia klastra edukacyj-
nego w Legnickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej objęli 
Janusz Piechociński, Wicepre-
mier i Minister Gospodarki 
oraz Joanna Kluzik-Rostkow-
ska, Minister Edukacji Naro-
dowej.

– Musimy stworzyć trwa-
ły system współpracy nauki z 
biznesem, aby każdy przedsię-
biorca wiedział, gdzie się zgło-
sić, jeśli chce współpracować ze 

szkołami. Wtedy szkoły będą 
miały pewność, że tworzą przy-
szłe kadry na potrzeby przemy-
słu i ze dla tych kadr będzie 
praca. Potrzebujemy partnerów, 
aby ten system działał spraw-
nie. Kierunki edukacji muszą 
być dopasowane do potrzeb 
rynku. Realne efekty będą wi-
doczne już za trzy lata – mówi-
ła w trakcie uroczystości Ilona 
Antoniszyn-Klik, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki.

Dolnośląski Klaster Edu-
kacyjny LSSE jest naturalną 
konsekwencją działań realizo-
wanych w Legnickiej Strefie od 
lat. W bezpośrednim otoczeniu 
Strefy znajduje się 26 szkół za-
wodowych i technicznych oraz 
8 uczelni wyższych otwartych 
na współpracę z inwestorami. 
To tutaj powstała idea powo-
łania zawodu „technika me-
chatronika”, którą z powodze-
niem od kilkunastu lat wspiera 
i rozwija Volkswagen Motor 
Polska. Śladem koncernu po-
szły kolejne firmy z naszej Stre-

fy, które wspólnie ze szkołami 
m.in. w Legnicy, Chocianowie 
i Środzie Śląskiej stworzyły 
już 10 klas patronackich reali-
zujących autorskie programy 
kształcenia. W ten oto sposób, 
po ukończeniu szkoły, na ry-
nek pracy trafiają świetnie wy-
kształceni specjaliści z branż 
obecnych w Legnickiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej. 
To gwarancja znalezienia pracy 
i pewna ścieżka rozwoju kariery 
zawodowej.

– Bardzo ważna jest pro-
mocja szkolnictwa zawodowe-
go. Chcemy wspólnie zachę-
cać młodych ludzi do wyboru 
szkoły zawodowej i przedsta-
wiać im korzyści płynące z 
edukacji. Należy zmienić my-
ślenie o zawodówkach, jako o 
szkołach gorszych i działać na 
rzecz wypracowania swoistej 
mody na szkoły zawodowe – 
kształcące specjalistów, dobrze 
wynagradzanych za swoją pra-
cę, pewnych otrzymania stałe-
go zatrudnienia i możliwości 
awansu – przekonuje Rafał 

Jurkowlaniec, Prezes Zarządu 
Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

Dolnośląski Klaster Edu-
kacyjny LSSE znacznie ułatwi 
prognozowanie zapotrzebowa-
nia rynku pracy na konkret-
ne umiejętności, zawody oraz 
zwiększy dostępność do prak-
tycznej nauki zawodu. Dzięki 
jego powstaniu możliwe będzie 
jeszcze lepsze skoordynowanie 
działań szkół i firm, aby umoż-
liwić im nawiązanie współpra-
cy w zakresie powstawania klas 
patronackich i rozwijania idei 
kształcenia dualnego na po-
trzeby przedsiębiorstw.

– Jeśli połączymy siły i 
środki finansowe dostępne na 
różnych szczeblach władzy 
oraz determinację firm i szkół 
to jesteśmy w kwestii szkol-
nictwa zawodowego „uszytego” 
na miarę pracodawców, skazani 
na sukces – podkreślał Cezary 
Przybylski, Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Źródło: LSSE

Legnica walczy o swoje
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 roku, legnicki samorząd stara 
się odzyskać swoje mienie, przejęte przez podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne na mocy decyzji 
prezydenta z lat 2011-2014. Prokuratura Rejonowa w Legnicy, do której Tadeusz Krzakowski zwrócił 
się w tej sprawie, postanowiła, że przyłączy się do postępowania.

Zakwestionowane przez 
Trybunał Konstytucyjny zapi-
sy pochodziły z 9 października 
2011 roku. Wcześniej o prze-
kształcenie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości w 
prawo własności mogły zabie-
gać tylko osoby fizyczne będące 
w dniu 13 października 2005 r. 
ich użytkownikami wieczysty-
mi. W dodatku sytuacja taka 
mogła dotyczyć tylko nieru-
chomości zabudowanych  na 
cele mieszkaniowe, garaży albo 
nieruchomości przeznaczonych 
pod tego rodzaju zabudowę , 
nieruchomości rolnych. Rów-
nież spółdzielnie mieszkaniowe 
będące właścicielami budynków 
mieszkalnych lub garaży, mo-
gły wystąpić z żądaniem prze-
kształcenia prawa użytkowania 
wieczystego tych nieruchomo-
ści w prawo własności, a organ 
samorządowy nie mógł im tego 

odmówić.
9 października 2011 roku 

do katalogu podmiotów, które 
mogą starać się o uwłaszczenie 
praktycznie na każdej gminnej 
nieruchomości, dopisano osoby 
prawne. 10 marca 2015 roku 
Trybunał Konstytucyjny uznał 
tę zmianę za jest niezgodną z 
zasadą sprawiedliwości społecz-
nej wyrażoną w art. 2 Konsty-
tucji RP, jak też z zasadą samo-
dzielności jednostek samorządu 
terytorialnego. -  Orzeczenie 
pokrótce sprowadza się do 
tezy, że Trybunał sprzeciwia się 
uwłaszczaniu przypadkowo wy-
branych grup podmiotów, któ-
rych uwłaszczenie nie znajduje 
uzasadnienia w żadnej z kon-
stytucyjnych zasad - streszcza 
prokurator Liliana Łukasiewicz, 
rzeczniczka Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy.

Pomiędzy 9 październi-

ka 2011 roku a 10 marca 2015 
roku kilkadziesiąt legnickich 
nieruchomości na podstawie 
wadliwego zapisu zostało prze-
jętych przez podmioty, które - w 
świetle orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego - mogły nie 
mieć prawa do uwłaszczenia. W 
związku z tym prezydent Tade-
usz Krzakowski chce wzruszyć 
własne decyzje o przekształce-
niu. Aby wszcząć postępowania 
administracyjne, potrzebuje jed-
nak współdziałania prokuratury.

- Ponieważ wydane w tych 
sprawach decyzje administra-
cyjne były decyzjami ostatecz-
nymi w obowiązującym stanie 
prawnym, wzruszyć je może 
- poza stroną, której decyzja do-
tyczy - tylko prokurator poprzez 
złożenie do Prezydenta Miasta 
Legnicy sprzeciwów, w których 
będzie domagał się wznowienia 
poszczególnych postępowań, 

uchylenia wcześniejszych decy-
zji, a następnie wydania decyzji 
odmawiających przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności - klaruje Li-
liana Łukasiewicz.

Prokuratura Rejonowa, do 
której prezydent zwrócił się o 
wniesienie sprzeciwów w 89 
takich przypadkach, zdecydo-
wała, że przyłączy się do postę-
powania dotyczącego wzrusze-
nia decyzji uwłaszczeniowych 
na rzecz osób prawnych (28 
wniosków). Co do osób fizycz-
nych, nie wyklucza wznowienia 
postępowań, ale chce wcze-
śniej mieć pewność, że 9 paź-
dziernika 2011 r. nie miały one 
uprawnienia do uwłaszczenia. Z 
dotychczas przedłożonych do-
kumentów jednoznacznie to nie 
wynika, więc prokurator popro-
sił prezydenta Krzakowskiego o 
uzupełnienie wniosków.
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Akademii Rycerskiej powrót do świetności
W Akademii Rycerskiej trwa obecnie przywraca-
nie dawnego blasku dwóm salom: królewskiej i 
maneżowej (zwanej też ujeżdżalnią). Tym samym 
dobiega końca trwający od 37 lat remont i moder-
nizacja tego wspaniałego barokowego zabytku. 

Sala królewska w stylu 
neobarokowo–secesyjnym po-
wstała po przebudowaniu gór-
nego piętra Starej Ujeżdżalni 
(skrzydło A) w latach 1902-
1903. Miała bogatą dekorację 
stiukową. W oknach znajdo-
wały się witraże. Robiła wra-
żenie. Niestety, po przejęciu 
Akademii przez Armię Czer-
woną przez lata uległa bardzo 
poważnym zniszczeniom. 

- Przez wiele lat ta sala 
była nieogrzewana – mówi 
Grażyna Litwin, dyrektor wy-
działu inwestycji miejskich. – 
Nie było okien, przez dziurawy 
dach wlewała się woda. To spo-

wodowało wielkie zniszczenia. 
Przywracanie sali świetności 
jest żmudne i pracochłonne – 
dodaje pani dyrektor. 

W sali królewskiej, do któ-
rej jeszcze nie tak dawno nie 
można było wejść z powodu 
zniszczeń, wylano żelbetową 
posadzkę, na której zostanie 
ułożony parkiet. Położono 
instalacje i wzmocniono skle-
pienia. Trwają bardzo żmud-
ne prace sztukatorskie i wiele 
innych. Powrócą wspaniałe 
żyrandole, wykonane na wzór 
oryginalnych. Po zakończeniu 
remontu będzie to prawdziwa 
perła.

- Sala będzie przedmiotem dumy legniczan, 
reprezentacyjnym miejscem odświętnych spo-
tkań – podkreślał wielokrotnie prezydent Tade-
usz Krzakowski. - Mogą się tu odbywać różne-
go rodzaju podniosłe uroczystości, wydarzenia 
społeczne, ale też studniówki i koncerty. 

Sala maneżowa na parterze (ujeżdżalnia) przez 
wiele już lat służyła mieszkańcom. Odbywały 
się tu spotkania i koncerty. Zawsze jednak były 
problemy z akustyką i wentylacją. Podczas 
remontu te istotne dla funkcjonowania sali 
mankamenty zostaną usunięte. Konserwator 
zabytków zgodził się, by zamontować tam na 
ścianach i filarach detale akustyczne. Powsta-
nie też system wentylacji.

Akademie rycerskie były elitarnymi szkołami, w których młodzież szlachecką przygotowywano do pełnienia funkcji do-
wódczych w wojsku bądź do kariery w służbie dworskiej. Rozwijały się w Europie w XVII i XVIII w. pod patronatem władców. Program 
i sposób kształcenia w akademiach odróżniał je od innych typów ówczesnych szkół i nadawał im status uczelni wyższych. Akademie cie-
szyły się wysokim prestiżem. Studenci nabierali w nich ogłady, dworskiego obycia i umiejętności pięknego wysławiania się oraz ćwiczyli 
jazdę konną, poznawali zasady strategii i sztukę fortyfikacji. Słuchali m.in. wykładów z matematyki, filozofii, prawa, geografii, architektu-
ry, uczyli się języków europejskich. Przez legnicką uczelnię przewinęło się wielu uczniów wywodzących się z polskiej szlachty. Kształcili 
się tu m.in. potomkowie tak znanych polskich rodów, jak np.: Radziwiłłowie, Lubomirscy, Zamoyscy, Szembekowie czy Ossolińscy.

O znaczeniu Akademii Rycerskiej (poza tym, iż jest to gmach stanowiący perłę architektury barokowej) dla kultury śląskiej stanowiło 
i stanowi przede wszystkim to, co się tu działo i dzieje w sferze kultury, edukacji, wychowania. Dawniej podstawową funkcję wypełniały 
edukacja, kształcenie i wychowanie. Współcześnie, po roku 1978, kiedy to ówczesne województwo legnickie odzyskało obiekt z rąk woj-
skowych władz Związku Radzieckiego, Akademia stała się przybytkiem kultury. Jej gospodarzem jest Legnickie Centrum Kultury. Mają 
tu także siedziby - Muzeum Miedzi, Urząd Stanu Cywilnego, Zespół Szkół Muzycznych i wydział spraw obywatelskich Urzędu Miasta.

Od wielu lat ogromnymi nakładami i wysiłkiem gminy, Akademia jest remontowana i modernizowana. Znaczne przyspieszenie prac 
nastąpiło w ostatnich latach, kiedy prezydent Legnicy uznał to zadanie za jeden z priorytetów inwestycyjnych miasta. Co roku oddaje 
się do użytku kolejne części – piętra i skrzydła obiektu, włączając je do miejskiej infrastruktury kulturalnej. Na przywrócenie świetności 
gmachu wydano ponad 49 mln zł, głównie z budżetu miejskiego. W ostatnich dwóch latach miasto przeznaczyło na ten cel ok. 10 mln zł. 
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L e g n i c a  -  L u b i n

Duda z gospodarską wizytą
Bez mała pół tysiąca legniczan witało w Rynku Andrzeja Dudę - kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Wizyta była krótka, ale emocje wiel-
kie. "Andrzej musisz!", "Jesteś nadzieją Polski", "Nie daj się Komuruskiemu" - zagrzewali Dudę jego zwolennicy. - Już nie będę mył tej ręki - chwalił się 
chłopak, któremu udało przecisnąć się przez tłum po uścisk kandydata.

Dudobus wjechał na 
Rynek w ubiegły czwartek 
około godziny 10. Po wyjściu 
z autobusu Andrzej Duda 
został obdarowany wiązan-
ką czerwonych tulipanów, 
chorągiewką i okazałym ró-
żańcem, który natychmiast 
dyskretnie schował jeden z 
jego sztabowców. Ściskając 
wyciągnięte na powitanie 
dłonie kandydat PiS wszedł 
w wiwatujący na jego cześć 
tłum. Na skrzypcach odegra-
no hejnał mariacki. Potem 
odśpiewano Mazurek Dą-
browskiego.

Przemawiając pod Fon-
tanną Neptuna Andrzej 
Duda podliczył, że w tej 
kampanii objechał już 200 
powiatów i odbył ponad 200 
spotkań z ludźmi. Dostrzegł 
podczas tego objazdu, że 
Polska powiatowa jest zwi-
jana, spada liczba ludności, 
zamiera przedsiębiorczość. 
Trącił czułą nutę, gdy przy-
pomniał, że jeszcze niedaw-
no Legnica miała ponad sto 
tysięcy mieszkańców a dziś 
według oficjalnych staty-
styk tylko 98 tysięcy. Utrata 
znaczenia przez mniejsze 
ośrodki miejskie świadczy, 
zdaniem Dudy, że Polska 
rozwija się nierównomiernie 
a rząd musi mocniej wspie-
rać te regiony, które wydają 
się słabsze.

- Nie trzeba wiele, by 
wzmocnić wasz region, bo 
tutaj jest przemysł, który 
potrzebuje tylko i wyłącznie 
wsparcia, mądrej polityki - 

mówił Andrzej Duda.
W tym kontekście kan-

dydat PiS podkreślał rolę 
Zagłębia Miedziowego dla 
narodowej gospodarki, a 
KGHM określił wprost na-

dzieją kraju.
- Jest problem podatku 

miedziowego - przypomniał. 
- Myśmy wczoraj na ten te-
mat dyskutowali w Lubinie. 
Podatek w obecnym kształ-

cie drenuje tę firmę i unie-
możliwia to, co powinno być 
standardem w jej działaniu, 
a mianowicie rozwijanie 
polskiego przemysłu, two-
rzenie nowych zakładów i 

nowych miejsc pracy. Przez 
to w ogromnym stopniu 
spada rentowność zakładów 
górniczych, Lubina i Polko-
wic. Czy państwo powinno 
w taki sposób dławić tak 

istotny podmiot, potęgę na 
rynku gospodarczym. Potę-
gę, która jest w stanie pro-
wadzić ekspansję za granicą, 
ale w moim przekonaniu jej 
zadaniem jest inwestowa-
nie przede wszystkim u nas. 
Jeśli mówimy o rozwoju, 
to trzeba wskazać ręką na 
niedaleki Bolesławiec i tzw. 
stare zagłębie, gdzie dsiś 
powinniśmy znowu wydoby-
wać miedź. Dziś trzeba robić 
wszystko, aby wzmacniać 
KGHM.

Kandydatowi na prezy-
denta towarzyszył wicepre-
zes PiS-u Adam Lipiński, 
senator Dorota Czudowska, 
posłanki Elżbieta Witek i 
Marzena Machałek, radny 
sejmiku Krzysztof Skóra i 
grupka legnickich rajców. 
Wystąpienia Andrzeja Dudy 
słuchało kilkaset osób. Po-
wiewały biało-czerwone 
flagi i chorągiewki, łopotały 
transparenty, starszym pa-
niom ciekły łzy. Nieufnie 
patrzyły na dziennikarzy ("I 
tak wytną co chcą") a na-
dzieja na zwycięstwo PiS-u 
mieszała się z niewiarą w 
demokratyczne procedury 
("Sfałszują wybory"). Mimo 
wszystko nastrój był entuzja-
styczny i podniosły.

Andrzej Duda złożył 
bukiet kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą smoleńską 
tragedię w przedsionku ka-
tedry, w biegu udzielił krót-
kiego wywiadu Radiu Plus, 
około godz. 11 wsiadł do 
Dudabusu i odjechał w Pol-
skę.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Rower lub tablet za wspomnienia
Z okazji 70. rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski, Starostwo Powiatowe w 
Legnicy ogłasza konkurs literacki dla dzieci i młodzieży zamieszkującej w gminach powiatu. „Nasza 
ziemia, nasz dom – pamiętnik pokoleń” to nie tylko tytuł konkursu, ale być może i wydawnictwa, 
które stworzyć mają najlepsze nadesłane prace. Warto wziąć udział, bo wygrać można rower, tablet 
czy aparat fotograficzny. Rozstrzygnięcie jeszcze przed końcem roku szkolnego.

–Ta inicjatywa ma co naj-
mniej dwa zasadnicze aspekty – 
zauważa Janina Mazur, starosta 
legnicki. – Po pierwsze chcemy 
zmobilizować młodzież do po-
głębienia, a być może dopiero 
poznania historii własnego po-
chodzenia, swoich korzeni. Po 
drugie, jako staroście i miesz-
kance tych ziem zarazem, oso-
biście zależy mi na zgromadze-
niu możliwie największej ilości 
informacji o pierwszych osad-
nikach i losach ich rodzin przy-
byłych, po 1945 roku, na tereny 
zamykające się administracyjnie 
w granicach dzisiejszego powia-
tu legnickiego.

W efekcie porozumień 
poczdamskich, po zakończe-
niu II wojny światowej, Polska 
na wschodzie straciła 46 proc. 
powierzchni. Swoistą rekom-
pensatą dla kraju miały być, 
stanowiące trzecią część nowe-
go terytorium, ziemie położone 
na wschód od Odry. Wskutek 

powojennych migracji ludności 
polskiej, a także przymusowych 
przesiedleń mieszkańców Kre-
sów Wschodnich, tu właśnie do 
1948 r. trafiło prawie pięć milio-
nów Polaków, z czego kilkaset 
tysięcy osiedliło się na Dolnym 
Śląsku.

Powiat legnicki zamieszku-
je dziś ok. 55 tys. osób, z czego 
zdecydowana większość to po-
tomkowie pierwszych osadni-
ków. Wszyscy oni początko-
wo czuli się obco i najchętniej 
wróciliby do siebie, podobnie 
jak niemieccy mieszkańcy tych 
terenów, którzy w pośpiechu 
opuszczali swe domostwa z 
przeświadczeniem, że to tylko 
chwilowe. Zadecydowano jed-
nak za nich. Dolny Śląsk, choć 
nasi dziadowie chcieliby inaczej, 
stał się nowym, przymusowym 
domem dla przesiedlonych Po-
laków. Tu mieli spędzić wiosnę 
i jesień życia, tu dorastać miały 
ich dzieci i wnuki. Całe rodzi-

ny osiadały w opustoszałych 
wsiach, miasteczkach i miastach. 
Zdezorientowani i doświadcze-
ni wojenną traumą ludzie w 
pośpiechu zajmowali gospodar-
stwa małe i duże, wprowadzali 
się do mieszkań w murowanych 
kamienicach.

Warto spisać swój własny 
pamiętnik pokoleń i stać się 
częścią historii tego powiatu. 
Powiatu, który do dziś nie do-
czekał się podobnego wydaw-
nictwa, a zasługuje na nie jak 
mało który.Wielu z nich wciąż 
żyje i pamięta. Historia pierw-
szych dni, miesięcy i lat na zie-
miach, które dziś my sami uwa-
żamy za własne małe ojczyzny 
i które stały się już naszą ojco-
wizną, kryje się we wspomnie-
niach naszych dziadków i pra-
dziadków. Nie pozwólmy, aby 
na zawsze zabrali ze sobą nasze 
dziedzictwo, nasze dolnośląskie, 
polskie już DNA. Chwyćmy 
dyktafony i pióra, posłuchajmy o 

swoich korzeniach, odkrywajmy 
rodzinne tajemnice, rozpocznij-
my fascynującą podróż w czasie. 
Nakłońmy dziadków, żeby od-
szukali często zakurzone i zapo-
mniane rodzinne albumy z fo-
tografiami, niech zajrzą w głąb 
siebie i wpuszczą tam także nas. 
A my słuchajmy i skrupulatnie 
notujmy, razem z nimi na nowo 
zaglądając do znanego nam 
od zawsze rodzinnego domu, 
wówczas obcego, opustoszałego 
i potencjalnie wrogiego. Jak wy-
glądał, co, a może kogo w nim 
zastali, jak pachniało powietrze, 
czy mieli co jeść, jak wspomi-
nają pierwsze żniwa? A może 
znaleźli poniemiecki skarb, bo o 
podobnych historiach usłyszeć 
można na wielu wsiach...

Szczegółowe informacje 
dotyczące zasad uczestnictwa w 
konkursie dostępne są w regula-
minie konkursu na stronie www.
powiat-legnicki.eu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Legnicy

Weselna wódka potrafi 
uderzyć do głów - cała trójka 
była mocno pijana. Awanturę 
wszczął młody mężczyzna, 
który w sobotę przed półno-
cą wyszedł z wesela zapalić 
papierosa na ulicy. Gdy do-
strzegł policjantów, wracają-
cych do radiowozu z jakiejś 
interwencji, bez żadnego po-
wodu zaczął wykrzykiwać w 
ich stronę obelgi. Funkcjona-
riusze zwrócili mu uwagę. Nic 
to nie dało. Wtedy postano-
wili go wylegitymować.

Mężczyzna stał się agre-
sywny. Szarpał policjantów za 
mundury, odpychał ich, kopał.

- W trakcie obezwładnia-
nia mężczyzny funkcjonariu-
sze zaatakowani zostali przez 
dwie kobiety, które żądały 
uwolnienia zatrzymywanego 
mężczyzny - relacjonuje po-
dinspektor Sławomir Masojć, 
oficer prasowy legnickiej Po-

licji. - . W trakcie szarpaniny 
jedna z kobiet kopała poli-
cjantów, druga uderzyła jed-
nego z nich w twarz.

Cała trójka agresorów 
została zatrzymana i przewie-
ziona do komendy. Tam do-
piero okazało się, że to młoda 
para, która tego dnia wzięła 
ślub, i matka jednej ze stron. 
U mężczyzny badanie trzeź-
wości wykazało 2, 3 promila 
alkoholu w organizmie u obu 
kobiet powyżej 1,5 promila.

- Po wytrzeźwieniu za-
trzymanych wykonane zo-
stały czynności w trakcie 
których dobrowolnie poddały 
się one karze zaproponowanej 
przez prokuratora. Mężczy-
zna nie był w stanie wytłuma-
czyć swojego zachowania wo-
bec funkcjonariuszy - dodaje   
Sławomir Masojć.

Piotr Kanikowski

Niezapomnianą noc poślubną zafundowała 
sobie pewna młoda para z Legnicy. W sobotę 
przed północą zostali zatrzymani za napaść na 
policjantów, razem z równie agresywną mamu-
sią przewiezieni na komendę i zamknięci w ce-
lach do wytrzeźwienia.

Zaślubieni w areszcie
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Zniżki dla wielodzietnych
Prezydent Tadeusz Krzakowski złożył w biurze Rady Miejskiej projekt uchwały wspierającej rodziny 
wielodzietne. Proponuje dla nich żłobek i przedszkole za pół ceny, tanie jak barszcz bilety MPK, bez-
płatne zwiedzanie Muzeum Miedzi, darmowy udział w przedsięwzięciach Galerii Sztuki, zniżki przy 
wejściu na kąpieliska, lodowiska, baseny, koncerty i imprezy w LCK.

Poza rodzinami wielo-
dzietnymi, dla których będzie 
to bardzo wymierna pomoc, 
cieszy się radny Maciej Ku-
paj (PO). Od wielu miesięcy 
dopominał się, by za przykła-
dem innych samorządów Le-
gnica czym prędzej wdrożyła 
taki program. W odpowiedzi 
ratusz deklarował, że podzie-
la troskę radnego i pracuje 
nad miejską Kartą Dużej Ro-
dziny. Teraz poznajemy efek-
ty tych prac.

- Z moich próśb, zawar-
tych w interpelacji w pro-
gramie „Legnica Przyjazna 
Rodzinie” brakuje niestety 
zniżek na opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi, ale jeszcze nic stra-
conego - komentuje Maciej 
Kupaj.

Prezydent proponuje, by 
rodziny wielodzietne płaciły 
połowę ceny w publicznych 
żłobkach i przedszkolach. W 
komunikacji miejskiej chce 
wprowadzić bilety rodzinne 
za 1 zł (przejazd jednorazo-
wy) lub 30 zł (bilet trzydzie-
stodniowy na wszystkie linie, 
ważny we wszystkie dni mie-
siąca). Pięćdziesięcioprocen-

towe zniżki będą obowiązy-
wać również przy wstępie na 
lodowiska, kąpieliska, baseny 
kryte i otwarte. Dla człon-
ków rodzin wielodzietnych 
tańsze będą wszystkie płatne 
zajęcia (20 proc.), koncer-
ty i imprezy biletowane (30 
proc.) prowadzone przez Le-
gnickie Centrum Kultury. Za 
darmo będą mogły zwiedzać 
Muzeum Miedzi. Uzyska-
ją też bezpłatny dostęp do 
wszystkich organizowanych 
przez Galerię Sztuki w Le-
gnicy przedsięwzięć arty-
stycznych i edukacyjnych. Na 
preferencyjnych warunkach 
będą mogli korzystać z noc-
legów w Szkolnym Schroni-
sku Młodzieżowym.

Do skorzystania z tych 
zniżek i udogodnień będzie 
upoważniać Karta Dużej 
Rodziny. Karta jest wydawa-
na rodzinom, które spełniają 
kilka warunków. Po pierw-
sze, są zameldowane w Le-
gnicy. Po drugie, są liczne, 
tzn. składają się z rodziców 
(lub rodzica, opiekunów czy 
opiekuna) oraz co najmniej 
trojga dzieci w odpowiednim 
wieku. Dzieci nie mogą mieć 

więcej niż 18 lat, chyba że 
studiują albo się uczą - wte-
dy ich uprawnienia zostają 
automatycznie przedłużone 
do czasu ukończenia 25 roku 
życia. Żadne limity wiekowe 
nie obowiązują w przypadku 
dzieci, które mają orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnospraw-
ności.

27 kwietnia nad przy-
jęciem programu Legnica 
Przyjazna Rodzinie bę-
dzie głosować rada miejska. 
Uchwała - jeśli zostanie 
przyjęta - uprawomocni się 
14 dni po  opublikowaniu 
jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskie-
go.

Piotr Kanikowski

Spal kalorie dla dzieci 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy zaprasza miłośników tańca i sportu do hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Ślą-
skich w Legnicy. 19 kwietnia o godz. 15:00 odbędzie się II Charytatywny Maraton Zumby, z którego dochód zostanie przekazany na rzecz podopiecznych 
legnickiego oddziału TPD. 

Nabycie cegiełki za 30 zł. 
to trzy godziny świetnej za-
bawy oraz możliwość wzięcia 
udziału w losowaniu atrakcyj-
nych nagród. Za 10 zł. impre-
zę można obejrzeć również z 
trybun.

- Tak wielkiego taneczne-
go maratonu w Legnicy jesz-
cze nie było – zaznacza Adam 
Kobel, instruktor Zumby i 
przedstawiciel organizatora. O 
dobrą zabawę i mnóstwo po-
zytywnej energii zadba aż 12 
instruktorów z Dolnego Ślą-
ska, m.in. z Jawora, Strzego-
mia, Jeleniej Góry i Lwówka 
Śląskiego.

Cel jest szczytny – To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci 
już 70 rok funkcjonuje na te-
renie miasta i w regionie, a w 
ostatnich latach stał się naj-
większym oddziałem w kraju i 
stale pomaga blisko 3000 pod-
opiecznym. Tańcząc będziemy 

spalać kalorie i jednocześnie 
wspomożemy potrzebujące 
dzieci i młodzież – od dofi-
nansowania letniego wypo-
czynku do wsparcia przy po-
mocy doraźnej. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci jako orga-
nizacja charytatywna pożytku 
publicznego swoje działania 
może kierować do dzieci dzię-
ki życzliwości ludzi i spon-
sorów. Tańcząc można mieć 
wkład w piękne dzieła jednej z 
najstarszych organizacji.

Cegiełki można nabyć w 
siedzibie Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci w Legnicy przy al. 
Orła Białego 2, w klubach fit-
ness: Centrum Fitness Pieka-
ry, Arena Squash&Fitness, w 
Studio Figura oraz bezpośred-
nio u instruktorów. Więcej in-
formacji na stronie  www.tpd.
legnica.pl  oraz na Facebooku.  

Źródło: TPD Legnica
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Na czym polega 
Koci Spisek?

- Układ pokarmowy psów ani kotów nie jest przysto-
sowany do tawienia zbóż, które nie zostały wczesniej 
nadtrawione w żołądku ofiary. Dlatego zalecamy kar-
my bezzbożowe lub z niską zawartością wyselekcjo-
nowanych zbóż takich jak brązowy ryż – mówi Anna 
Skrzynecka, właścicielka nowo otwartego na Koper-
niku sklepu zoologicznego Koci Spisek.

Kociego Spisku nie było-
by może, gdyby pani Anna nie 
wzięła kiedyś do domu kota z 
mnóstwem dysfunkcji. Starając 
się jak najlepiej zająć problemo-
wym zwierzątkiem ukończyła 
szkolenia z zakresu żywienia 
psów i kotów, z pierwszej pomo-
cy dla zwierząt oraz z kociego 
behawioryzmu. Wsiąkła. Kończy 
kolejny kurs, tym razem z zacho-
wania psów. Jako wolontariuszka 
uczestniczy też w społecznej ak-
cji „Mój kot ma dom”: odwiedza 
opiekunów zwierząt, robi zdjęcia, 
pisze i publikuje w internecie 
krótkie reportaże, przekonujące 
ludzi, że warto adoptować psy 
czy koty. Także te po przejściach.

- To, że psiak spędził pół 
roku w schronisku, nie znaczy, 
że będzie stwarzał problemy. Nie 
powinniśmy mieć obaw przed 
przygarnięciem go do domu. Od 
zwierząt można dostać tyle miło-
ści... - mówi Anna Skrzynecka.  

Sklep Koci Spisek w Galerii 
DGB na ul. Marsa 30 to również 
efekt tej pasji: miejsce, gdzie le-
gniczanie znajdą zarówno fa-
chową poradę, jak i artykuły dla 
swoich psów czy kotów. Wśród 
nich niezbędną dla zdrowego 
rozwoju, odpowiednio skompo-
nowaną karmę mokrą (Granata 
Pet, Canagan, Animonda Car-
ny, Animonda Grancarno, Brit 
Care, Renske, Princess, Prince) 
oraz suchą (Alpha Spirit - kar-
ma sucha o wyższej wilgotności, 
Applaws, Taste of the Wild, Brit 
Care, Burgess).  Nawet jeśli po-
jedyncza puszka wydaje się nieco 
droższa od tej popularnej, dys-
trybuowanej powszechnie przez 
sklepy spożywcze, w ostatecznym 
rozrachunku utrzymanie psa czy 
kota wychodzi taniej: specjali-
styczna karma z Kociego Spisku 
jest wydajniejsza, bogatsza w 
witaminy i odżywcze składniki, 
zdrowsza i smaczniejsza. 

Galeria DGB na osiedlu 
Kopernik
+ 48 730 226 236 
www.kocispisek.pl
kontakt@kocispisek.pl



AGEM: Mamy to, co najlepsze
Legnicki AGEM oferuje do sprzedaży i montażu szeroki wybór okien, drzwi, bram garażowych i przemysłowych, parapetów, rolet, roletek, ża-
luzji, markiz, moskitier czy nawiewników okiennych. Autoryzowanej ekipie możesz również powierzyć podłączenie instalacji CO lub gazowych 
podgrzewaczy wody.

Jesteśmy rodzinną firmą 
powstałą w 2002 r. W naszej 
ofercie sprzedaży i monta-
żu znajdują się towary tylko 
najlepszych, renomowanych 
producentów. 

Naszą dewizą jest zado-
wolenie Klienta, w pełnym 
stopniu. W efekcie tych dzia-
łań, raz obsłużeni przez nas 
klienci wracają, zamawiając 
kolejną usługę budowlaną 
lub przyprowadzają swoje 
rodziny i znajomych.

Ponad 12-letnie do-
świadczenie, zatrudnienie 
kadry inżynierskiej, udział 
w szkoleniach z branży bu-
dowlanej umożliwia nam 
zapewnienie profesjonalnej i 
kompleksowej obsługi – do-
radztwa i montażu.

 
Poznaliśm szczegóło-

wo wiele produktów z na-
szej dziedziny, wybraliśmy z 
nich wyłącznie sprawdzone 
produkty renomowanych 
liderów. Od początku mon-
tażami zajmują się te same 

ekipy rodzinne, które zapra-
cowały na uznanie klientów. 
Z naszego profesjonalizmu i 
solidności skorzystało wielu 
klientów indywidualnych, 
podmiotów gospodarczych 
oraz instytucji państwowych. 
Po raz jedenasty, w wyniku 
przetargu wybrano naszą 
ofertę na całoroczną dostawę 
i montaż okien z PCV na za-
sobach Legnickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Początko-
wo nasze biuro znajdowało 
się w biurowcu Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

 
W 2009 r. zakupiliśmy 

zdewastowane budynki w 
Legnicy przy ul. Ziemowi-
ta 5. Kapitalny remont pro-
wadziliśmy pod nadzorem 
Konserwatora Zabytków i 
tutaj obecnie znajduje się 
nasza siedziba: biura i ma-
gazyny. W biurach znajdują 
się ekspozycje oferowanych 
przez nas produktów, przede 
wszystkim salon okien i 
drzwi na profilu VEKA i 
Bruegmann z Fabryki Okien 
DAKO – również firmy 

rodzinnej, której jesteśmy 
partnerem handlowym. Je-
steśmy również punktem 
sprzedaży produktów VE-
LUX i FAKRO. W ostatnim 
czasie poszerzyliśmy ofertę 
o okna SCHUCCO z firmy 
Jezierski Markowe Okna. 
Dla klientów szukających 
tańszych produktów – pro-
ponujemy bezkonkurencyjne 
cenowo okna z firmy AdamS 
i Dobroplast.

Szeroki wybór drzwi, 
bram garażowych i prze-
mysłowych, parapetów, ro-
let, roletek, żaluzji, markiz, 
moskitier., nawiewników 
okiennych. W naszych ma-
gazynach i w warsztacie za-
montowaliśmy bramy, dzięki 
czemu możemy zaprezen-
tować sposób ich montażu i 
działania.

Na życzenie klientów 
oczekujących komplekso-
wej obsługi, powiększyli-
śmy asortyment o sprzedaż 
i montaż instalacji CO oraz 
gazowych podgrzewaczy 

wody – Junkersów (autory-
zowana ekipa montażowa).

 
Zasięgiem działania 

obejmujemy województwo 
dolnośląskie, a przy więk-
szych zamówieniach teren 

całego kraju oraz zagranicę. 
Klientom z Niemiec ofe-
rujemy usługi świadczone 
bezpośrednio przez naszych 
pracowników lub przez 
partnerów handlowych fir-
my AGEM w Niemczech. 

Dla wielu klientów dużym 
ułatwieniem jest możliwość 
zakupu towarów lub usług 
dzięki kredytom ratalnym. 
Współpracujemy z bankiem 
Credit Agricole i Getin 
Bank.
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Przychodnia
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.

ul. Okrzei 14A, Legnica, tel.: 76 74 39 554, www.mcz.pl

Na terenie przychodni działają:
- gabinety lekarzy POZ,
- poradnia pediatryczna,
- poradnia neonatologiczna, 
- poradnia okulistyczna,
- poradnia laryngologiczna,
- poradnia chirurgiczna,
- poradnia ortopedyczna,
- poradnia kardiologiczna,
- poradnia neurologiczna,
- poradnia dermatologiczna,
- poradnia ginekologiczna,

- poradnia diabetologiczna,
- poradnia endrokrynologiczna,
- poradnia gastrologiczna, 
- poradnia psychologiczna, 
- poradnia medycyny pracy,
- pomoc ambulatoryjna, 
- rehabilitacja i fizykoterapia, 
- laboratorium,
- pracownia RTG, 
- pracownia USG,
- pracownia endoskopowa

Zdrowie dziecka w dobrych rękach
Nowo narodzone dziecko, wypisane z kompletem dokumentów ze szpitala, powinno zostać zadeklarowane do przychodni, czyli do lekarza, położnej i pie-
lęgniarki. Rodziców nie obowiązuje przy tym rejonizacja. Troskliwą, fachową i kompleksową opiekę nad pacjentem od pierwszych chwil życia zapewnia 
Przychodnia Miedziowego Centrum Zdrowia w Legnicy.

Przychodnia Miedziowe-
go Centrum Zdrowia w Le-
gnicy przyjmuje deklaracje do 
lekarzy, pediatrów, pielęgnia-
rek i położnych. 

Pierwsza wizyta położnej 
rodzinnej z MCZ odbywa się 
nie później niż 48 godzin od 
otrzymania zgłoszenia. Potem 
położna wykonuje od 4 do 6 
wizyt patronażowych. Podczas 
nich może  obserwować roz-
wój fizyczny i psychoruchowy 
dziecka oraz wykrywać objawy 
patologiczne. Ocenia sposób 
karmienia. Udziela porad w 
zakresie pielęgnacji noworod-
ka i karmienia (w tym różnych 
technik karmienia). Promuje 
inne zachowania prozdro-
wotne. Po ukończeniu przez 
dziecko 2 miesięcy życia, po-
łożna MCZ przekazuje dalszą 
opiekę nad małym pacjentem 
pielęgniarce podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

- Naszym zadaniem jest 
również uświadomienie rodzi-
ców i zachęcenie do korzysta-
nia ze szczepień – mówią Do-
rota Hutna i Anna Jaworska, 
położne z przychodni MCZ 
w Legnicy. -Pierwsze szcze-
pienie dzieci wykonywane jest 
tuż po urodzeniu, jeszcze w 
szpitalu. Potem w kolejnych 
tygodniach, miesiącach i la-
tach życia dzieci są szczepione 

jeszcze wielokrotnie.
Szczepienia pomagają 

uniknąć zakażeń – to najsku-
teczniejsza metoda ochrony 
przed groźnymi chorobami. 
Szczepienia obowiązkowe 
(gruźlica, WZW typu B, bło-
nice, tężec, krztusiec, polio, za-
każenie HIB, odra, świnka, ró-
życzka) są bezpłatne i dotyczą 
wszystkich dzieci. Szczepienia 
zalecane, niestety nie refun-
dowane przez NFZ, to na 
przykład szczepienia przeciw 
Rotawirusom, WZW typu A, 
grypie, ospie wietrznej, klesz-
czowemu zapaleniu mózgu, 
pneumokokom i meningoko-
kom.

Około szóstego tygodnia 
życia powinno się wykonać 
pierwsze USG stawów bio-
drowych dziecka. Można je 
wykonać w przychodni Mie-
dziowego Centrum Zdrowia. 
W MCZ znajduje się również 
poradnia neonatologiczna, 
obejmująca opieką dzieci do 
pierwszego roku życia. 

Każdy rodzic chce i stara 
się dbać o zdrowie swojego 
dziecka oraz prawidłowy roz-
wój od pierwszych chwil życia. 
Często bywa tak, że nie jest 
w stanie całkowicie uchronić 
swoje dziecko przed wpływem 
środowiska oraz rozmaitymi 
chorobami, ale mamy wpływ 

na to, aby wzmacniać jego od-
porność. 

Najważniejsza i priory-
tetową rzeczą jest zadbanie 
o karmienie piersią w pierw-
szych miesiącach życia. Wybór 
sposobu karmienia (żywienia) 
dzieci ma bardzo duży wpływ 
na rozwój fizyczny i psychicz-
ny dziecka. Sposób karmienia 
w dużym stopniu może zmini-
malizować ryzyko wystąpienia  
chorób, które często występują 
w dzisiejszych czasach, tj. oty-
łość, alergie, cukrzyca, choroby 
wieńcowe. 

- Przez pierwszych 6 mie-
sięcy życia dziecka zalecamy 
wyłącznie karmienie piersią 
– mówią położne z Miedzio-
wego Centrum Zdrowia. - Po-
karm kobiety jest najlepszym 
i najbardziej wartościowym 
pokarmem dla dziecka. Za-
wiera wszystkie niezbędne 
składniki odżywcze i mine-
ralne. Mleko matki ma także 
działanie wspomagające układ 
odpornościowy, zawarte w nim 
przeciwciała chronią przede 
chorobami i infekcjami. 

Mleko jest podstawowym 
składnikiem diety maluszka, 
ale po ukończeniu 5 miesią-
ca życia należy rozpocząć jej 
rozszerzanie, czyli wprowa-
dzanie nowych pokarmów. 
Należy przy tym przestrzegać 

kilku bardzo ważnych zasad: 
nowe produkty wprowadzać 
zawsze pojedynczo, w małych 
ilościach, przeplatając sma-
ki w kolejnych dniach i sta-
le obserwując, czy niemowlę 
dobrze toleruje wprowadzany 
produkt.

Skóra maluchów jest bar-
dzo wrażliwa i delikatna. Jest 
mniej odporna na urazy i tym 

samym słabiej chroni orga-
nizm przed ochłodzeniem 
lub przegrzaniem. Należy o 
nią zadbać jak najlepszą pie-
lęgnacją.  Powinniśmy używać 
środków, które są perfumowa-
ne, bo mogą podrażniać dzie-
cięcą skórę. Używając środków 
do pielęgnacji trzeba zwrócić 
uwagę, aby były przebadane 
dermatologicznie i uzyskały 

pozytywną opinię Instytu-
tu Matki i Dziecka. Ubranka 
dziecięce powinny być prane w 
specjalnym proszku, który nie 
powoduje uczuleń. Delikatną 
skórę dziecka należy chronić 
przed słońcem i smarować 
kremem ochronnym z filtrem. 

Dorota Hutna, 
Anna Jaworska
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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

337 artystów z 42 państw przesłało 605 prac na tegoroczną edycję Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej. Inspirowało ich hasło "Granice", 
ale - jak potwierdza zasiadająca w jury Zuzanna Skalska, analizatorka trendów w designie, konkurs dowiódł, że jeśli chodzi o wyobraźnię, granice nie 
istnieją. Nazwiska zwycięzców poznamy 16 maja podczas kulminacji Legnickiego Festiwalu Srebro.

Od 28 kwietnia do 7 
czerwca będzie można oglądać 
23 wystawy składające się na 
Legnicki Festiwal Srebro. W 
tym dwie prezentujące prace 
nadesłane na prestiżowy 24. 
Międzynarodowy Konkurs 
Sztuki Złotniczej Granice. To 
okazja by na własne oczy prze-
konać się, jak bardzo współ-
czesna biżuteria artystycz-
na odbiega od popularnych 
przyzwyczajeń i zarazem jak 
fascynujące bywa podążanie 
tropami zostawionymi przez 
artystów.

- Co roku pojawia się ja-
kaś zaskakująca interpretacja 
tematu, nowa technika, frapu-
jąca wcześniej nieznana osoba. 
Z reguły to takie prace przy-
ciągają na siebie uwagę - mówi 
prof. Sławomir Fijałkowski, 
juror i konsultant Międzyna-
rodowego Konkursu Sztuki 
Złotniczej.

Oto poduszeczka, na 
której połyskuje srebrzyście 
kawałek metalu. Przypomi-
na sprzedawany w aptekach 
nożyk do otwierania ampułek 
z lekami. W rzeczywistości 
jest wyrafinowanym biżute-
ryjnym cacuszkiem: ostrymi 
krawędziami nacina się skórę 
a potem własną krwią rysuje 

na skórze niepowtarzalne or-
namenty.

Biżuterią są też odlane ze 
srebra foremki do ciastek. Wy-
konane z ich użyciem ciastka 
mają kontury państw. Kruche 
i delikatne. Obok prześliczna 
bransoletka, wygląda jak uple-
ciona z cierni. Zdobi i rani, 
budzi zachwyt i zadaje ból 
jednocześnie.

Do tworzenia biżute-
rii artyści wykorzystują naj-
różnorodniejsze materiały: 
od jedwabnej nici po kość z 
czaszki psa, wysuszoną torebkę 
do herbaty lub pingpongi.

Legnicki Festiwal SRE-
BRO to najstarsze, najwięk-
sze i najważniejsze wydarze-
nie artystyczne w dziedzinie 
biżuterii w Polsce i jedno z 
największych w Europie. Or-
ganizowany jest od 1979 r., 
najpierw jako krajowy, a obec-
nie międzynarodowy przegląd 
sztuki biżuterii. W tym czasie 
w Legnicy pokazano ponad 
sto tys. obiektów współczesnej 
sztuki złotniczej z 200 krajów. 
Z biegiem lat Konkurs umię-
dzynarodowił się, zyskał hasło 
przewodnie (inne co roku), a 
w jury zasiadała plejada sław 
nowoczesnej sztuki złotniczej 
i designu z całego świata. Co-

rocznie na MKSZ napływa kil-
kaset prac z ponad 40 krajów, 
ale nie tylko ten fakt uczynił 
z Legnicy stolicę złotniczego 
wystawiennictwa. Przyczyniły 
się do tego również: otwarta 
formuła oraz jakość i rozmach 
imprezy, podczas której pre-
zentowanych jest grubo ponad 
tysiąc eksponatów na kilku-
nastu wystawach grupowych 
i indywidualnych. Części wy-
stawienniczej towarzyszą ka-
talogi oraz dyskusje i wykłady 
autorskie. 

Naturalną konsekwencją 
dynamicznego rozwoju im-
prezy było jej przekształcenie 
w festiwal (Legnicki Festi-
wal SREBRO), na którego 
kulminację ściągają artyści, 
krytycy, komentatorzy i miło-
śnicy biżuterii z całego świata. 
Festiwal składa się zwykle z 
kilkunastu wystaw artystów z 
Polski i zagranicy. Wystawom 
towarzyszą liczne, interdyscy-
plinarne wydarzenia, jak m.in.: 
sesja teoretyczna Granice 
Sztuki Globalnej, projekcje fil-
mów, koncert, warsztaty, hap-
peningi, etc. Festiwal odbywa 
się co roku w maju w Legnicy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Klejnoty Orientu
W Jasminum – najbardziej egzotycznym zakątku Legnicy – można dostać 
nie tylko specjały hinduskiej kuchni, wschodnie kosmetyki czy ubrania, ale 
też ręcznie robioną biżuterię, specjalnie sprowadzaną z Indii i Maroka.

Biżuteria z Orientu przyku-
wa wzrok. Zaskakuje intensyw-
nością koloru i niepowtarzalnym 
wzornictwem, tak dalekim od ju-
bilerskiej konfekcji dostępnej dziś 
w każdej galerii handlowej. A 
poza tym kupując bransoletę, na-
szyjnik czy kolczyki w Jasminum 
można mieć pewność, że przyja-
ciółka nie założy takich samych, 
bo wszystko to unikatowe wyro-
by, produkowane w krótkich se-

riach a często tylko w jednym lub 
dwu egzemplarzach. Jako wyjąt-
kowe cacuszka dla wyjątkowych 
kobiet – świetnie sprawdzą się w 
roli prezentu dla ukochanej.

Niektóre z dostępnych w Ja-
sminum błyskotek są – jak głosi 
hinduska tradycja – obdarzone 
magiczną mocą. Taki właściwo-
ści ma doczepiony do bransoletek 
czy odwzorowany w formie kol-
czyków motyw dłoni Fatimy. To 

popularny w Indiach i świecie 
arabskim talizman odpędzający 
wszelkie złe moce. Zapobiega złe-
mu urokowi, pomaga dokonywać 
prawidłowych wyborów, pozna-
wać życzliwych przyjaciół, a w 
chwilach zwątpienia daje na-
dzieję na pomocną dłoń niebios. 
Jako symbol Trójcy Świętej coraz 
częściej pojawia się również na 
chrześcijańskich medalikach.

Jasminum - Legnica, ul. Fabryczna 17/1;  tel.: 692 244 483,  jasminum.com.pl
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Rozlicz PIT w Galerii Piastów
18-19 kwietnia 10.00-18.00

PRACOWNICY URZĘDU SKARBOWEGO ZROBIĄ TO ZA CIEBIE
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KGHM zaprasza do Chile
Zagraniczna ekspansja polskich firm wpływa na wartość handlu między Polską a Chile, przyczyniając się bezpośrednio do jej dynamicznego wzrostu. 
Odważne zdobywanie kolejnych rynków przez krajowe przedsiębiorstwa stanowi szansę na ich skuteczną internacjonalizację, a jednocześnie wzmacnia 
markę Polski w globalnej gospodarce.

Możliwości rozwoju wza-
jemnych relacji biznesowych 
będą głównym tematem Pol-
sko – Chilijskiego Górniczego 
Seminarium Inwestycyjnego, 
które odbędzie się w dniach 
15-16 kwietnia 2015 roku w 
Santiago de Chile.

Chile należy do najbar-
dziej konkurencyjnych gospo-
darek świata. Bogate zasoby 
naturalne, stabilna polityka 
pieniężna oraz dogodne roz-
wiązania biznesowe tworzą 
sprzyjający klimat inwe-
stycyjny dla zagranicznych 
przedsiębiorców. KGHM 
pionierskim krokiem zreali-
zował największy, zagraniczny 
projekt inwestycyjny w histo-
rii polskiej gospodarki. W za-
sięgu polskich firm leży teraz 
przetarty przez miedziową 
spółkę szlak do chilijskiego 
rynku, gdzie czekają nieogra-
niczone możliwości na zwięk-
szenie wymiany handlowej.

– Ekspansja KGHM w 
Chile to ogromna szansa roz-
woju dla polskich firm i insty-
tucji naukowo badawczych. 
Naszą intencją jest ułatwie-
nie polskim spółkom wejścia 
na ten rynek. Część projektu 
Sierra Gorda została zreali-
zowana przez polskich pod-
wykonawców, którzy dzięki 
KGHM zdobyli nowe zamó-
wienia, budując tym samym 
swoją pozycję wśród chilij-
skich kontrahentów. Chcemy, 
aby polskie firmy korzystały 
z wiedzy i doświadczeń zgro-
madzonych przez KGHM w 
trakcie procesu globalizacji. 
Warto pamiętać, że na świato-
wych rynkach wszyscy jeste-
śmy ambasadorami narodowej 
gospodarki – mówi Herbert 
Wirth, prezes KGHM.

Polsko – Chilijskiemu 
Górniczemu Seminarium In-
westycyjnemu towarzyszyć 
będą prelekcje przedsiębior-

ców reprezentujących oba 
kraje. Przedstawione zostaną 
oferty handlowe oraz potrze-
by biznesowe kontrahentów. 
Okazją do szczegółowych 
ustaleń między partnerami 
będą rozmowy B2B. Intere-
sującym punktem w agendzie 
seminarium jest także pre-
zentacja Komitetu Inwestycji 
Zagranicznych Chile – CIE 
Chile. Sesje plenarne prze-
widują również wystąpienie 
Herberta Wirtha, w którym 
prezes KGHM omówi obraną 
przez spółkę strategię bizne-
sową oraz korzyści płynące 
z transgranicznej kooperacji. 
Kluczowe aspekty jednego z 
największych miedziowych 
projektów na świecie - kopal-
ni Sierra Gorda - przybliży 
Maciej Ściążko, dyrektor ge-
neralny kopalni im. Ignacego 
Domeyki.

- Inwestycja KGHM w 
Chile jest potwierdzeniem 

potencjału i kompetencji pol-
skich firm, niezbędnych do 
rozwoju na zagranicznych 
rynkach. Seminarium jest 
szczególną okazją do zazna-
jomienia przedsiębiorców z 
możliwościami nawiązania 
nowych relacji biznesowych. 
Chcemy przybliżyć zaintere-
sowanym firmom środowiska 
gospodarcze obu państw. Do-
tychczas swój udział w semi-
narium potwierdziło około 
40 firm, działających między 
innymi w branży górniczej, 
konstrukcyjnej, chemicznej 
oraz metalowej. Uzupełnie-
niem wydarzenia będzie wi-
zyta studyjna w kopalni Sierra 
Gorda, podczas której uczest-
nicy seminarium zapoznają się 
z najnowocześniejszymi roz-
wiązaniami technologicznymi 
w górnictwie odkrywkowym 
– dodaje Maciej Ściążko, dy-
rektor generalny kopalni Sier-
ra Gorda.

Informacje o sposobach 
realizowania zamówień i 
sukcesy polskich dostawców 
przedstawi Marek Bednarz, 
dyrektor naczelny Centralne-
go Biura Zakupów KGHM. 
– Kontrahenci oczekują kon-
kurencyjnej oferty współpracy, 
polegającej na dostarczaniu 
produktów i usług w ramach 
realizowanych przedsięwzięć. 
Istotny jest oczywiście osta-
teczny rozrachunek ekono-
miczny. Wartością dodaną 
zaoceanicznych transakcji jest 
z pewnością międzynarodo-
wa promocja własnej marki – 
podkreśla Marek Bednarz.

Polsko – Chilijskie Górni-
cze Seminarium Inwestycyjne 
odbędzie się podczas konfe-
rencji CESCO. To prestiżo-
we wydarzenie, dedykowane 
firmom z branży górniczej, 
rokrocznie przyciąga do Chi-
le kluczowych graczy z całego 
świata.

Dzięki seminarium pol-
skie firmy mogą poznać ocze-
kiwania i potrzeby KGHM 
przy realizacji projektu Sierra 
Gorda. Stwarza to im szan-
sę, aby zostać dostawcami 
towarów i usług nie tylko na 
potrzeby realizacji II fazy bu-
dowy tej kopalni, ale także dla 
nowych chilijskich kontra-
hentów.

Organizatorami Polsko-
Chilijskiego Górniczego Se-
minarium Inwestycyjnego 
są Sierra Gorda SCM oraz 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Współpracę merytoryczną 
przy organizacji wydarzenia 
podjął Komitet Inwestycji 
Zagranicznych Chile wraz z 
Think Tank Poland Go Glo-
bal! Honorowego patronatu 
udzieliły Ministerstwo Skarbu 
Państwa oraz Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych.

Źródło: KGHM
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Jak podróżować bezpiecznie

Przed każdą podróżą warto 
sprawdzić stan techniczny sa-
mochodu. Zakładając jednak, 
że jest on bez zarzutu i tak po-
winniśmy sprawdzić przynaj-
mniej dwie rzeczy. Pierwsza to 
stan ogumienia. Tankując na 
stacji benzynowej sprawdźmy, 
czy ciśnienie w oponach jest 
prawidłowe. Druga rzecz to 
wycieraczki. Nawet tanie pióra 
kupione w supermarkecie, czy 
na stacji benzynowej za kilkana-
ście zł będą lepsze, niż zniszczo-
ne pióra renomowanej marki. 
Dobrym zwyczajem jest zmiana 
wycieraczek szyb przynajmniej 
dwa razy do roku. Na jesieni, 
by być przygotowanym na czę-
ste ich użycie i po zimie, która 
mocno daje się im we znaki.

Kiedy już zadbamy o stan 
techniczny, przygotujmy się do 
podróży tak, aby była ona bez-
pieczna i komfortowa.

Widź i bądź widoczny
Jeśli nie jesteśmy zwolenni-

kami częstych wizyt na myjni, 
powinniśmy zadbać przynaj-
mniej o widoczność. Możemy 
to zrobić na stacji benzynowej, 
tankując auto przed podróżą. 
Aby być dobrze widocznym na 

drodze warto umyć dokładnie 
wszystkie światła. Aby widzieć 
trzeba jeszcze umyć dokładnie 
wszystkie szyby.

Jazda z zabrudzonymi szy-
bami jest szczególnie niebez-
pieczna wcześnie rano i wieczo-
rem, gdy niskie położenie słońca 
zwiększa prawdopodobieństwo 
odbicia promieni światła od 
brudnej szyby i oślepienia kie-
rowcy. Testy na symulatorach 
wykazały, że jazda z zabrudzoną 
przednią szybą zwiększa dwu-
krotnie prawdopodobieństwo 
wypadku.

Posprzątaj
Nie każdy ma idealny po-

rządek w aucie. Warto jednak 
zadbać o dwie podstawowe rze-
czy. Po pierwsze pozbądź się z 
podłogi wszystkiego, co podczas 
jazdy może wpaść lub wturlać 
się pod pedał hamulca. Ustaw 
też dywanik w prawidłowej po-
zycji. On także może uniemoż-
liwić skuteczne hamowanie.

Po drugie zabezpiecz 
wszystkie luźne przedmioty. Na 
tylnej półce nie powinno leżeć 
nic ciężkiego. Podczas nagłego 
hamowania leżący tam np. atlas 
drogowy może narobić sporo 

bałaganu. Lepiej też żeby nie 
trafił nikogo w głowę.

Rozsiądź się wygodnie
Jeśli podróż odbywa się po-

życzonym, lub ostatnio pożycza-
nym autem, sprawdź koniecznie, 
czy wszystko jest ustawione pod 
Ciebie. Najpierw fotel, pozycja 
za kierownicą powinna być na-
turalna (prawie wyprostowana). 
Siedzisko ustaw tak, by wciska-
jąc pedały hamulca i sprzęgła 
do końca nogi wciąż były lekko 
ugięte w kolanach. Następnie 
lusterka. Zewnętrzne ustaw tak, 
by widok zahaczał o Twój sa-
mochód. Wewnętrzne musi być 
ustawione na tylną szybę. Do 
obserwowania dzieci siedzących 
z tyłu możemy zamontować do-
datkowe lusterko akcesoryjne.

Zdejmij kurtkę lub inne 
odzienie wierzchnie, które może 
krępować ruchy podczas jaz-
dy. Pozbądź się wszystkiego z 
kieszeni spodni, by nic Cię nie 
uwierało podczas jazdy. Po za-
pięciu pasów dociągnij delikat-
nie część biodrową.

Wszystko przygotowane? 
No to szerokiej drogi.

źródło: moto.pl

Oto kilka prostych kroków, które powinniśmy wykonać przed każdą dłuższą 
podróżą, by odbyła się wygodnie i bezpiecznie



MARATON FILMOWY
Już 17 kwietnia, kina Helios za-
praszają na noc pełną grozy z 
czterema najlepszymi horrorami 
ostatnich miesięcy.
Na początek zagramy premierowo 
film „Piramida”, a potem jeszcze 
przerażający „Oculus”, świetny 
„Coś za mną chodzi” i na koniec 
„Klątwa Jessabelle”. Jesteśmy 
przekonani, że taka dawka gro-
zy jeszcze długo po powrocie do 
domu nie pozwoli Wam zasnąć.
Start: 17.04. godz. 23:00 
Meta: 18.04 godz. 06.00
Zagramy:
Piramida (Premierowo)
Oculus
Coś za mną chodzi
Klątwa Jessabelle
GODZ.- 23:00*
*seans odbędzie się 17.04
KINO KOBIET
DUMNI I WŚCIEKLI / napisy
Komedia/Dramat, Czas trwania: 
118 min., Od lat: 15, Produkcja: 
Wlk. Brytania[2014], Premiera: 
06.03.2015 (Polska)
Konserwatywne, górnicze mia-
steczko, z którego ucieka, kto 
może. Kiedyś spokojne, dziś tar-
gane strajkami. Kiedy poczucie 
wrogości wobec wszystkiego, co 
obce osiąga apogeum, niespo-
dziewanie przyjeżdżają tu koloro-
wym busem geje i lesbijki ze stoli-
cy. Na ratunek potrzebującym!
Czy padną najgorsze obelgi i po-
sypią się zęby? Czy jedni i drudzy 
będą potrafili podać sobie pomoc-
ną dłoń? Co musi się wydarzyć, by 
konserwatywni mieszkańcy przy-
jęli pod strzechy aktywistów wal-
czących o równouprawnienie? Co 
musi się stać, by staruszki odwa-
żyły się ruszyć w rajd po nocnych 
klubach Londynu? I czy wszyscy 
będą umieli razem bawić się i tań-
czyć w rytm hitów Bronski Beat?
„Dumni i wściekli” to niewiarygod-
na, ale oparta na faktach historia, 
która stała się jednym z najwięk-
szych brytyjskich przebojów mi-
nionego roku.
GODZ.- 18:30*
*seans odbędzie się 23.04.2015
PREMIERY:
CHŁOPAK Z SĄSIEDZTWA / na-
pisy
Thriller , Czas trwania: 91 min., Od 
lat: 15, Produkcja: USA[2015], Pre-

miera: 17.04.2015 (Polska)
Krótko po rozwodzie nauczycielka 
Claire Peterson (Jennifer Lopez) 
wdaje się w romans z nad wyraz 
dojrzałym nastolatkiem Noah 
(Ryan Guzman), który właśnie 
wprowadza się do domu obok. 
Kiedy uświadamia sobie, że to, co 
robi jest złe i zrywa romans, jest 
już za późno. Chłopak nie przyj-
muje odmowy. Nakręca się spirala 
terroru. Socjopatyczny Noah, jak 
się okazuje, ma za sobą trudną 
przeszłość. Wszelkimi sposobami 
osacza Peterson, próbując zruj-
nować jej karierę zawodową, „za-
przyjaźniając się” z jej synem, by 
w końcu zapisać na zajęcia, które 
prowadzi.
GODZ.- 11:15, 15:45, 19:30
NOCNY POŚCIG / napisy
Thriller / Kryminał , Czas trwania: 
110 min., Od lat: 15, Produkcja: 
USA[2015], Premiera: 17.04.2015 
(Polska)
Pochodzący z Brooklynu gan-
gster i niezawodny płatny zabójca 
Jimmy Conlon (Neeson), niegdyś 
znany jako Grabarz, najlepsze 
lata ma już za sobą. 55-letniego 
mężczyznę, przez lata najlepsze-
go przyjaciela bossa mafii Shaw-
na Maguire’a (Harris), prześladują 
grzechy przeszłości. Przez ostat-
nie 30 lat nieustannie depcze mu 
też po piętach zawzięty detektyw 
(D’Onofrio). Wydaje się, że tylko 
whisky może ukoić jego nerwy. 
Kiedy jednak jego syn Mike (Kin-
naman), z którym od dawna nie 
utrzymywał kontaktów, staje się 
celem, Jimmy musi dokonać wy-
boru pomiędzy przestępczą ro-
dziną, do której dołączył, a swoją 
własną, którą porzucił wiele lat 
temu. Mike musi uciekać, a Jimmy 
ma tylko jedną szansę odpokuto-
wania za błędy przeszłości. Chce 
uchronić syna przed losem, który 
jak sądzi, pisany jest i jemu sa-
memu... czyli przed znalezieniem 
się po niewłaściwej stronie lufy pi-
stoletu. W obliczu niebezpieczeń-
stwa Jimmy musi w ciągu jednej 
nocy podjąć decyzję, komu jest 
winien swoją lojalność i przeko-
nać się, czy wreszcie uda mu się 
wszystko naprawić.
GODZ.- 13:15, 18:30, 20:45*, 
21:45**
*seans nie odbędzie się 23.04

** seans odbędzie się 23.04
PIRAMIDA / napisy
Horror , Czas trwania: 89 min., Od 
lat: 15, Produkcja: USA[2014], Pre-
miera: 17.04.2015 (Polska)
Doktor Nora Holden (Ashley Win-
shaw) i jej ojciec Miles (Denis 
O’Hare) dokonują odkrycia, które 
może się okazać najważniejszym 
w ich karierze. Dzięki technologii 
satelitarnej namierzają trójbocz-
ną egipską piramidę ukrytą pod 
piaskiem pustyni od pięciu tysię-
cy lat. Wraz z dokumentalistką 
Sunni Marshe (Christa Nicola), jej 
kamerzystą Terrencem „Fitziem” 
Fitzimmonsem (James Buckley) 
i z pomocą eksperta od robotyki 
Michaela Zahira (Amir Kamyab) 
postanawiają wejść do tajemni-
czego obiektu.
Ze względu na protesty w pobli-
skim Kairze, władze nie mogą za-
gwarantować badaczom bezpie-
czeństwa i radzą im zrezygnować 
z ekspedycji. Ponieważ to może 
być jedyna szansa na zbadanie 
piramidy, ekipa postanawia wejść 
tam sama. Nie wiedzą, co ich cze-
ka...
GODZ.-15:00, 19:00, 21:00
TYTUŁY TYGODNIA:
SZYBCY I WŚCIEKLI / napisy
Akcja / Kryminał , Czas trwania: 
140 min., Od lat: 15, Produk-
cja: Japonia [2015], Premiera: 
10.04.2015 (Polska)
GODZ.- 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
ZE WSZYSTKICH SIŁ / napisy
Dramat , Czas trwania: 86 min., 
Od lat: 15, Produkcja: Belgia 
[2013], Premiera: 10.04.2015 (Pol-
ska)
GODZ.-17:00, 21:30
DOM / 3D/ dubbing
Animacja / Przygodowy / Fanta-
sty, Czas trwania: 94 min., Od lat: 
b.o, Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 10.04.2015 (Polska)
GODZ.-11:45, 14:00, 16:15
DOM / 2D/ dubbing
Animacja / Przygodowy / Fanta-
sty, Czas trwania: 94 min., Od lat: 
b.o, Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 10.04.2015 (Polska)
GODZ.-10:45, 13:00, 15:15, 17:30
KOPCIUSZEK / dubbing
Fantasty / Romans/ Familijny, 
Czas trwania: 101 min., Od lat: 6, 
Produkcja: USA [2015], Premiera: 
13.03.2015 (Polska)
GODZ.- 12:30
FRU! / dubbing/ 2D
GODZ.- 10:00
SEANSE POWTÓRKOWE – 
NADRÓB FILMOWE ZALEGŁO-
ŚCI!
HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII / 
napisy
Fantasty / Przygodowy, Czas 
trwania: 144 min., Od lat: 12, 
Produkcja: USA / Nowa Zelandia 

[2014]
Drużyna dowodzona przez Tho-
rina Dębową Tarczę dotarła do 
Samotnej Góry. Czy Bilbo i jego 
towarzysze pokonają smoka i od-
zyskają legendarny Erebor?
GODZ.- 20:00*, 20:45**
*seans nie odbędzie się 23.04
** seans odbędzie się 23.04
DISCO POLO
Komedia, Czas trwania: 128 min., 
Od lat: 15, Produkcja: Polska 
[2015]
Szalone lata dziewięćdziesiąte, 
gdy nad Wisłą zagościła wolność, 
a cała Polska śniła amerykański 
sen. Wielka transformacja, go-
rączka złota, spełniają się marze-
nia „”od zera do Rockefellera””. 
Tomek i Rudy - chłopaki z prowin-
cji napędzani pasją i marzeniami 
żegnają szarą rzeczywistość i 
ruszają na podbój discopolowych 
list przebojów.
Karierę zaczynają od koncertów w 
remizach i wiejskich dyskotekach, 
by w końcu jako grupa LASER bra-
wurowo wedrzeć się na muzyczne 
salony, czyli do wytwórni Alfa, w 
której króluje jedyny prawdziwy 
Polak - Daniel Polak (Tomasz Kot). 
Lecz sukces ma swoją cenę – 

dolary pozornie dają wolność i 
swobodę, a z amerykańskiego 
snu można się szybko i brutalnie 
przebudzić.
Jak wyglądała walka o sukces w 
złotych czasach disco polo? I czy 
wszyscy Polacy to jedna rodzina?
GODZ.- 17:45*
* seans nie odbędzie się 23.04
PADDNINGTON / dubbing
Komedia / Familijny, Czas trwania: 
95 min., Od lat: b.o, Produkcja: 
Francja, Kanada, Wielka Bryta-
nia[2014]
Ten miś narozrabia dziś. Padding-
ton to niedźwiadek, który przebył 
długą drogę z Peru do Anglii, by 
na skutek przypadku trafić w ręce 
rodziny Brownów. Znaleziony 
przez nich na jednej z londyńskich 
stacji kolejowych sympatyczny 
miś w czerwonym kapeluszu od 
razu przypadł do gustu najmłod-
szemu przedstawicielowi fami-
lii, Jonathanowi i jego siostrze. 
Przyjmując Paddingtona pod swój 
dach Brownowie nie mieli jednak 
pojęcia, że uroczy zwierzak przy-
sporzy im mnóstwa kłopotów i 
przygód.
GODZ.- 10:15

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 17.04.2015 do 23.04.2015 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. „Piramida” 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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Teatr Modrzejewskiej ufundował dla naszych Czytelników dwa podwójne zaproszenia na spektakle po-
kazywane w ramach „Maratonu Teatru Opowieści”: jedno na „Historię o Miłosiernej czyli Testament psa” 
(piątek 1 maja, godz. 19.30) oraz jedno na „Konferencję ptaków” (sobota 2 maja, godz. 19.30). Zaintere-
sowanych prosimy o mejle z tytułem „Teatr”, wskazaniem preferowanego przedstawienia oraz imieniem i 
nazwiskiem osoby, która odbierze zaproszenie. Mejle prosimy przesyłać na adres: konkursy@24legnica.pl do 
29 kwietnia. Obdarowanych poinformujemy drogą mejlową. 

Maraton Teatru Opowieści i wielką wagę teatru opartego na odwiecznych technikach narracyjnych i spójnej postaci bohatera sceniczne-
go. Teatr Modrzejewskiej zaprosił wybitnych twórców, z których wielu dotąd w Legnicy nie pracowało. Sięgnął po nowe teksty. Nadszedł 
czas, aby podsumować to ogromne przedsięwzięcie. W trakcie Maratonu publiczność będzie miała okazję docenić jego różnorodność i 
bogactwo artystyczne w pięciu spektaklach.

Maraton Teatru Opowieści 

1 maja (piątek) godz. 17.00 
– Caffe Modjeska 

Promocja książki Piotra 
Cieplaka O niewiedzy w prak-
tyce – czyli droga do Portugalii

To niezwykle osobista opo-
wieść wybitnego polskiego re-
żysera Piotra Cieplaka. To jego 
podróż rowerem do Portugalii, 
to wyzwanie, to miłość, to tak-
że zwątpienie i niepewność. 
Odczytane na żywo fragmenty 
książki O niewiedzy w prak-
tyce, czyli droga do Portugalii, 
udźwiękowione przez duet mu-
zyczny SzaZa (Patryk Zakrocki 
i Paweł Szamburski) to swoisty 
spektakl, performans, który 
przekracza granice koncertu czy 
odczytu. 

1 maja (piątek) godz. 19.30 
– Scena Gadzickiego

HISTORIA O MIŁO-
SIERNEJ, CZYLI TESTA-
MENT PSA Ariana Suassuny 
w reż. Piotra Cieplaka 

Debiut w Legnicy reżysera 
Teatru Narodowego w Warsza-
wie Piotra Cieplaka, jednego z 
najważniejszych polskich twór-
ców współczesnych. Czerpiąca 
z teatru ulicznego i widowisk 
marionetek sztuka brazylijska w 
jego inscenizacji bawi i niepokoi, 
ukazuje podwójne dno, daje do 
myślenia. 

2 maja (sobota) godz. 15.00 
– Scena na Nowym Świecie

MADONNA, KSIĘŻYC 
I PIES wg Rolfa Bauerdicka w 
reż. Lecha Raczaka

Wyprawa Lecha Raczaka w 
stronę tragikomedii. Sceniczna 
adaptacja głośnej, nagradzanej 
w Europie powieści niemieckie-
go podróżnika i dziennikarza, 
która jest wyprawą na siedmio-
grodzką prowincję końca lat 50. 
Historia o tym, jak zapomniana 
rumuńsko-niemiecko-węgier-
sko-cygańska wioska chciała 
stawić czoło radzieckiemu kolo-
sowi, by w końcu ulec własnym 
zaściankowym demonom, jest 
przypowieścią o doli wszystkich 
przytłoczonych komunizmem 
społeczeństw środkowej Europy.

2 maja (sobota) godz. 17.15 

– Caffe Modjeska
Spotkanie z autorem książki 

Jak Matka Boska trafiła na księ-
życ, Rolfem Bauerdickiem 

i reżyserem spektaklu, Le-
chem Raczakiem, które popro-
wadzi Robert Urbański 

2 maja (sobota) godz. 19.30 
– Scena Gadzickiego 

KONFERENCJA PTA-
KÓW Petera Brooka i Jeana-C-
laude Carriere’a w reż. Ondreja 
Spišáka 

Angielsko-francuską ada-
ptację perskiego poematu zreali-
zowali świetni twórcy z krajów 
Grupy Wyszehradzkiej: Sło-
wak Ondrej Spišák (reżyseria), 
Czech Pavel Helebrand (mu-
zyka), Węgier Szilárd Boráros 
(scenografia) i polski zespół Te-
atru Modrzejewskiej. Powstała 
prosta i wieloznaczna zarazem 
opowieść o poszukiwaniu sensu 
istnienia, ubrana w niecodzien-
nej urody kostium sceniczny.

3 maja (niedziela) godz. 
12.00 – Caffe Modjeska 

Dyskusja panelowa o pro-
jekcie „Teatr Opowieści” z 
udziałem reżyserów spektakli: 
Piotra Cieplaka, Łukasza Czuja, 
Katarzyny Dworak, Pawła Wo-
laka, Lecha Raczaka oraz dy-
rektora teatru w Legnicy, Jacka 
Głomba, którą poprowadzi Łu-
kasz Drewniak. 

3 maja (niedziela) godz. 
15.00 – Scena na Nowym Świe-
cie  

DROGA ŚLISKA OD 
TRAW. JAK TO DIABEŁ 
WSIĄ SIĘ PRZESZEDŁ 
Pawła Wolaka i Katarzyny 
Dworak w reż. Autorów 

Posępna ballada, której bo-
haterem jest wieś i jej miesz-
kańcy, a tak naprawdę zło, które 
rodzi się w nich i między nimi, 
z czynów i zaniechań, słów i 
przemilczeń. Gęsty, wibrujący 
od emocji teatr, który obsypano 
nagrodami na zeszłorocznym 
zabrzańskim Festiwalu Drama-
turgii Współczesnej „Rzeczywi-
stość Przedstawiona”.

3 maja (niedziela) godz. 
19.30 – Scena Gadzickiego 

KOMEDIA OBOZOWA 
Roya Kifta w reż. Łukasza Czuja 

Łamiąca tabu historia z ży-
cia wzięta w fenomenalnym ko-
stiumie scenicznym. Specjalista 
od teatru muzycznego Łukasz 
Czuj inscenizuje dramat Roya 
Kifta o Terezinie, będący owo-
cem długoletnich kwerend i ar-
tystycznej determinacji. Powstał 
spektakl o sile humoru, który 
ratuje człowieka przed obłędem 
nawet w najbardziej obłąkanych 
warunkach obozu koncentracyj-
nego. 

Karnet na wszystkie spekta-
kle Maratonu: 100 zł (normalny)/ 
70 zł (ulgowy) 
Karnet na trzy wybrane spekta-
kle Maratonu: 60 zł (normalny)/ 

45 zł (ulgowy)
Karnet na dwa wybrane spek-

takle Maratonu: 40 zł (normal-
ny)/30 zł (ulgowy) 

Bilety: 27-28 zł (normalny)/ 16-
17 zł (ulgowy)

Poza tym w repertuarze:
23 kwietnia  godz. 11   „Komedia obozowa”   bilety: 28/17 zł
24 kwietnia  godz. 19   „Dzień dobry i do widzenia”   bilety: 18 zł
25,26 kwietnia  godz. 19   „Komedia obozowa”   bilety: 28/17 zł
29,30 kwietnia,  godz. 11   „Zanim chłodem powieje dzień”  bilety: 27/16 zł

INFORMACJA i REZERWACJA: 76/ 22 33 505, 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 dniu jego grania. 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,88 zł 48 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że odbędą się rokowania na 
sprzedaż lokalu użytkowego

  nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Korczaka 20.  

 Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że odbędą się rokowania na 
sprzedaż lokalu użytkowego

  nr 2 A położonego w Legnicy przy ul. Książęcej 10. 

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Rokowania odbędą się 18.05.2015 r. o godz.10.00

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

Lokal i grunt przeznaczony  do sprzedaży na własność. 
Rokowania odbędą się  18.05.2015 r. o godz.10.30

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

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

warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicz-

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

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

warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicz-

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Korczaka 20, 
KW LE1L/00066893/2
Budynek  4- kondygnacyjny, 
podpiwniczony składa się z 11 
lokali mieszkalnych i 1 lokalu 
użytkowego, teren uzbrojony 
w sieć energetyczną, telef.,-
gaz.,wod.-kan.

Legnica  ul. Książęca 10, 
KW LE1L/00074797/8
Budynek mieszkalno-użyt-
kowy, pięciokondygnacyjny  
uzbrojony w sieć gazową, 
wod-kan., energetyczną.

obręb
Tarninów 
422
o pow. 415 
m2

obręb
Fabryczna
dz. nr  
850/1
o pow.474 
m2

lokal użytkowy 
nr 1 A położony 
na parterze,  o 
powierzchni 
77,5 m2 oraz 
pomieszczenie 
przynależne 
14,5 m2

lokal użyt-
kowy nr 2 A 
pow.50,1 m2                          
na parterze

3 holle, sala 
sprzedaży, 
maga-zyn, wc, 
piwnica

Trzy magazy-ny, 
dwa po-miesz-
czenia handlo-
we, wc, korytarz, 
po-mieszczenie 
administracyjno 
handlowe

210.000,00 zł

(11.600,00 zł)

 21.000,00 zł

140.000,00 zł
             
(6.200,00 zł)

 14.000,00 zł

Fot.: Karol Budrew
icz
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