
Mówi Andrzej Szymański, 
rzecznik Państwowej Straży Po-
żarnej w Legnicy: - O godzinie 
10.21 dyżurny stanowiska kiero-
wania przyjął zgłoszenie o dosyć 
mocno rozwiniętym pożarze 
budynku na ul. Kartuskiej. Za-
dysponowane zostały natych-

miast zastępy z JRG1 i JRG 2 
oraz okoliczne jednostki OSP. 
Dyżurny trafnie ocenił rozmiary 
zdarzenia jako bardzo duży po-
żar. Po przyjeździe na miejscu to 
się potwierdziło: cały dach bu-
dynku był już praktycznie zajęty 
przez ogień. Podjęliśmy działania 

gaśnicze. Przed godziną 12 w bu-
dynku głównym już się nie paliło, 
ale strażacy wciąż prowadzili ak-
cję w jego przybudówce. Podwój-
ny strop utrudniał im dotarcie do 
źródła pożaru.

- Można domniemywać, że 
to podpalenie, gdyż pożar był 
rozwinięty bardzo mocno. Ogień 
musiał zostać podłożony w kilku 
miejscach – przypuszcza Andrzej 
Szymański. - Pożary wywołane 
zwarciem instalacji elektrycznej 
rozprzestrzeniają się w inny spo-
sób, tzn. zaczynają się w jednym 
miejscu i dopiero z czasem prze-
chodzą w inne części budynku.

Pożar spowodował sporo 
utrudnień. Ulica Kartuska zosta-
ła wyłączona z ruchu, przez co w 
rejonie mostu na ul. Wrocław-
skiej tworzyły się korki.

Piotr Kanikowski
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Pożar na Kartuskiej to podpalenie?
Straż pożarna gasiła w środę pożar opuszczonego budynku na ul. Kartuskiej. Ogień błyskawicznie się rozprzestrzenił i objął swoim zasięgiem cały dach, 
co sugeruje podpalenie w kilku miejscach naraz. 
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Lokatorskie piekło

Czarownica mieszka w bloku, na piątym piętrze. Dzwoni się do-
mofonem dwa razy, a potem fru zalaną moczem windą do góry. 
Kto się przestraszy trzasków, odpada.

Można po schodach, ale z każdym piętrem odległości między 
stopniami rosną; im wyżej, tym ciemniej i straszniej, więc w końcu 
dochodzisz do miejsca, gdzie już nie można ani zrobić kroku w 
przód, ani wrócić. Już lepsza winda, choć trzaska i zgrzyta, jakby 
za chwilę miała runąć w przepaść.
Czarownica czeka na mnie w uchylonych drzwiach. Bez kota.
- No chodź pan, chodź pan – mruczy. Bladooka, przygarbiona, 
bezkształtna, w podartym dresie, ze skarpetkami naciagniętymi 
na nogawki. Wskazuje hak na kurtkę, czeka aż zdejmę ją w przed-
pokoju, a potem wiedzie mnie wydeptaną między butami ścieżką 
do kuchni, w której wszystko się lepi od tłuszczu. Smród niemi-
łosierny.
- Czujesz pan? To brak wentylacji – objaśnia. – Na złość pozatykali 
mi przewody. Sznur gruby na pół ręki wrzucili w komin, bym się 
podusiła.
Dyszy.
Obwąchawszy kuchnię, siadamy w pokoju, przy ławie nakrytej 
lepką ceratą.
- Kawa?
- Nie, dziękuję.
Więc od razu przynosi papiery: pisma do spółdzielni, pisma ze 
spółdzielni, protokoły z kominiarskich oględzin, oświadczenia, 
wyjaśnienia, ekspertyzy, doniesienia o przestępstwie i decyzje o 
odmowie postępowania. Niektóre pożółkłe, poplamione, powy-
cierane na zgięciach od nieustannej lektury. Siedzę w aurze biu-
rokratycznego pyłu jak jakiś mądry święty, a czarownica łypie 
bladym okiem, kiedy wreszcie podniosę palec i powiem: Post Te-
nebras Lux! Veritas vincit!
Jak niewierny Tomasz jestem, każę prowadzić się na strych. Chcę 
włożyć rękę w przewód wentylacyjny, dotknąć zawieszonego tam 
złośliwie sznura i poczuć, że nie ma cugu. Czarownica idzie przo-
dem, ponuro szurając bamboszami po schodach. Dzwoni pękiem 
kluczy. Mruczy zaklęcia i przekleństwa na administratorów bloku:
- Abrakadabra, bodaj by ich ziemia pochłonęła.
I możliwe, że w tej samej chwili biurowiec spółdzielni mieszkanio-
wej ginie w przepastnej rozpadlinie. My natomiast docieramy w 
końcu pod zamknięte na dwie kłódki drzwi suszarni.
To zbyteczne zabezpieczenie, bo za drzwiami nie ma nic co 
mogłoby wzbudzić zainteresowanie złodziei. Nie sądzę, aby ko-
mukolwiek chciało się rozwalać najpodlejszą nawet kłódkę dla 
tekturowego pudła z napisem „Trynitron” i aseksownej bielizny 
czarownicy rozwieszonej frywolnie pod sufitem.
- Złośliwe skurwysyny – dyszy starucha, pokazując mi malutki 
otwór na jeden ze ścian. Istotnie, wystaje z niego skręcony w petlę 
sznur.
- Może przypadkiem wpadł kominiarzowi – sugeruję nierozważ-
nie. Czarownica spogląda na mnie tak, jakby za chwilę miała za-
mienić mnie w szczura i tylko szukała w pamięci odpowiedniej 
formuły.
- Może przypadkiem sam wpadł do środka – syczy rozciągając 
samogłoski do granic niemożliwości.
Choć stawiam opór, cuchnącą moczem windą zjeżdżamy do piw-
nicy, bym zobaczył ostatni krąg lokatorskiego piekła. Cały syf: 
smolistą sadzę, pył, kurz, wilgoć, wypalone żarówki, odchody 
gryzoni – owoce popełnianego przez spółdzielnię grzechu zanie-
chania. Człapię w półmroku, podpierając się o ściany.
- Pan jest elektrykiem? – woła za mną z nadzieją jakiś gnom z głębi 
korytarza.
- To dziennikarz – objaśnia czarownica.
- To bardzo dobrze – gnom łapie za mój rekaw. Jest w uświnionym 
grantowym drelichu, z teczuszką pod pachą. Zaczyna opowiadać 
o zbyt słabym napieciu w gniazdkach. Rozpaczliwie rozglądam się 
za wyjściem.
- Jeszcze tu wrócę – kłamię, odwracając się do światła.

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

Albo zgoda na plazmę,  
albo milionowe odszkodowanie
Mimo protestu mieszkańców gminy Legnickie Pole i złożonego do wójta wniosku o przeprowadzenie 
referendum, Korporacja Plazma Power nie porzuciła planów wybudowania w Nowej Wsi Legnickiej za-
kładu, który będzie przetwarzał plazmowo odpady przemysłowe z 20 dolnośląskich zakładów.  W projekt 
zainwestowała już ok. 1 miliona złotych i jeśli będzie musiała odejść, zażąda od gminy odszkodowania. 

Wrocławska spółka Korpo-
racja Plazma Power powstała 
specjalnie, aby wybudować w 
Nowej Wsi Legnickiej zakład, 
w którym będzie przetwarza-
nych rocznie ok. 150-180 tys. 
ton różnego rodzaju odpadów, 
głównie przemysłowych (w 
tym odpady niebezpieczne, ale 
nie radioaktywne).

- Zużyte oleje, zużyte sma-
ry, żywice, odpady budowlane z 
tworzyw sztucznych, opony… 
– wylicza Bogusław Seredyń-
ski, prezes Korporacji Plazma 
Power.

Spółka ma wstępne dekla-
racje około 20 dolnośląskich 
przedsiębiorstw zaintereso-
wanych dostarczaniem swoich 
odpadów do utylizacji. Do ich 
przetwarzania zakład będzie 
stosował najnowocześniejszą na 
świecie technologię plazmową. 
Bogusław Seredyński zapew-
nia, że jest całkowicie bezpiecz-
na, przyjazna dla środowiska i 
nie powoduje innych uciążli-
wości, takich jak nieprzyjemne 
zapachy, hałas, dym itp. Poza 
parą wodną oraz dwutlenkiem 
węgla dostawca technologii nie 
przewiduje emisji innych sub-
stancji.

- Poziom emisji z całego 
zakładu będzie znacznie niższy 
niż z jednego komina domu 
mieszkalnego opalanego wę-
glem – przekonuje prezes Kor-
poracji.

Produktem finalnym ma 
być vitryt, czyli przypominająca 
lawę wulkaniczną mieszanina 
związków nieorganicznych, wy-
korzystywana do produkcji ma-
teriałów budowlanych. Z odpa-
dów zakład będzie produkował 
również energię elektryczną i 
cieplną, do wykorzystania przez 
inne firmy (np. suszarnie), które 
zechcą działać w sąsiedztwie.

Dostawcą technologii ma 
być amerykańska firma We-
stinghouse Plasma Corpora-
tion. Jak twierdzi prezes Sere-
dyński, na świecie jest obecnie 
siedem zakładów wykorzystu-
jących jej plazmę: w Japonii, 
Chinach, Indiach, na Filipinach 

i – najnowocześniejszy – w 
Wielkiej Brytanii. Szacunkowa 
wartość inwestycji to, bagatela, 
225 milionów dolarów amery-
kańskich. Zakład ma być go-
towy do rozruchu po 3 latach 
od otrzymania pozwolenia na 
budowę.

Wójt Henryk Babuśka: – 
Trudno przekonać mieszkań-
ców. Narosło szereg mitów na 
temat tej inwestycji. Do miesz-
kańców gminy Legnickie Pole 
trafiła między innymi informa-
cja, że jest to spalarnia i że jest 
to niebezpiecznie. Proponowa-
ną technologię porównywano 
do Czarnobyla. Staramy się 
wspólnie z inwestorem  obalać 
te mity, ponieważ są nieuzasad-
nione i rozbudziły szereg obaw 
u społeczeństwa.

W gminie Legnickie Pole 
odbyło się dziś 12 spotkanie 
konsultacyjne inwestora i wój-
ta z mieszkańcami. Henryk 
Babuśka zapowiada, że dopóki 
plan konsultacji nie zostanie 
zrealizowany, nie podejmie 
żadnej decyzji w sprawie pla-
zmy. Dotąd sprzyjał inwesto-
rowi. Czy może się jednak wy-
cofać, jeśli ludzie nie dadzą się 
przekonać Korporacji Plazma 
Power?

- Tak, oczywiście. Z pew-
nością jednak narazi to gminę 
na konsekwencje związane z 
pozwaniem jej przez inwestora. 
Ale jeśli będą przesłanki, żeby 
takiej decyzji nie wydać, to ona 
nie zostanie wydana – obiecuje 
Babuśka.

Korporacja Plazma Power 
– jak się wydaje – trzyma gminę 
w szachu, bo z prawnego puntu 
widzenia wszystko gra. Teren, 
na którym ma być zbudowany 
zakład, w planie przestrzenne-
go zagospodarowania gminy 
Legnickie Pole został przezna-
czony “pod budowę obiektów 
celu publicznego działalności 
ponadregionalnej do odbioru 
i unieszkodliwiania odpadów 
w wysokotemperaturowym 
reaktorze z zastosowaniem 
generatora plazmy lub innej 
najnowszej dostępnej techno-
logii.” Inwestorowi udało się 
też pozyskać pozytywną opinię 
Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska we Wrocławiu. 

Zgodnie z prawem, firma pro-
wadzi szeroko zakrojone kon-
sultacje społeczne i – jak dekla-
ruje Bogusław Seredyński – nie 
zaprzestanie spotkań dopóki 
będą wątpliwości, czy ludzie 
zostali prawidłowo poinformo-
wani. Jeśli inwestycja jest zgod-
na z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego a 
inwestor ma wszelkie wymaga-
ne prawem dokumenty, gmina 
nie może zakazać budowy.

Jak zatem działają przeciw-
nicy Korporacji? Zebrali blisko 
1,5 tys. podpisów mieszkań-
ców sprzeciwiających się – jak 
piszą – spalarni w Nowej Wsi 
Legnickiej. Złożyli protest do 
wójta. I najważniejsze: próbują 
przeprowadzić referendum w 
sprawie zmiany planu zago-
spodarowania przestrzennego, 
by wytrącić inwestorowi oręż z 
ręki.

Taktyka Korporacji Plazma 
Power oparta jest natomiast 
na zasadzie kija i marchewki. 
Kij stanowi groźba wytoczenia 
gminie procesu o milionowe 
odszkodowanie w sytuacji, gdy-
by spółka mimo dopełnienia 
wymogów prawa nie mogła 
zrealizować inwestycji w No-
wej  Wsi Legnickiej. Marche-
wek przygotowano cały kosz 
– co jedna to bardziej soczysta. 
Po wybudowaniu zakładu do 
gminy będzie wpływać rocznie 
około 10 mln zł z tytułu podat-
ku od nieruchomości i podatku 
dochodowego. Powstanie 120 
miejsc pracy (60 to obsługa 
przetwórni, 60 – kadra bazy 
transportowej zwożącej odpa-
dy z Dolnego Śląska). Odpady 
z gminy Legnickie Pole będą 
utylizowane za minimalną 
stawkę. W partnerstwie z Poli-
techniką Łódzką, Politechniką 
Wrocławską i Polską Akade-
mią Nauk w gminie powstanie 
ośrodek badawczy. Korporacja 
obiecuje pomoc w rozbudowie 
obiektów gminnej służby zdro-
wia, placówek oświatowych, 
obiektów sportowych i rekre-
acyjnych. Chce też postawić 
mały hotel dla gości, którzy 
będą odwiedzać zakład i Le-
gnickie Pole.

Kluczową rolę może ode-
grać jednak złożona wójtowi 

obietnica, że jeśli dojdzie do 
inwestycji Korporacja Plazma 
Power na własny koszt zrekul-
tywuje poradzieckie wysypiska 
śmieci znajdujące się na gruncie 
przeznaczonym pod budowę 
zakładu.

- Dowiadywaliśmy się, ile 
to może kosztować. Okazuje 
się, że nawet 60 milionów zło-
tych, czyli trzy roczne budże-
ty Legnickiego Pola – mówi 
Bogusław Seredyński. – A na 
gminie ciąży obowiązek zli-
kwidowania tego do roku 2020. 
Jeśli tego nie zrobi, grożą jej do-
tkliwe kary finansowe. Jesteśmy 
gotowi w ramach dobrej współ-
pracy wyręczyć samorząd w tej 
sprawie.

Właśnie w taki sposób 
Korporacja szasta wirtualnymi 
milionami na prawo i lewo. Ale 
finansowa strona jej przedsię-
wzięcia budzi bardzo poważne 
wątpliwości.

- Szacunkowy koszt inwe-
stycji to 225 milionów dolarów 
– mówi Bogusław Seredyński. 
– Źródłem finansowania będą 
oczywiście kredyty bankowe, a 
zastawem zakład, po urucho-
mieniu wart nie 225 milionów 
ale pół miliarda dolarów. Po-
nadto wierzymy, że w ostatniej 
fazie inwestycji pomoże nam 
dostawca technologii, bo w jego 
interesie jest posadowić tu swój 
produkt i mieć jakąś instalację 
referencyjną, by niosła przykład 
innym. Jesteśmy po wstępnych 
rozmowach, które dobrze ro-
kują.

Według Seredyńskiego, w 
Europie istnieje nadpodaż ka-
pitału inwestycyjnego: jest wię-
cej pieniędzy niż rozsądnych 
projektów do zrealizowania. 
Stąd bierze się optymizm pre-
zesa.

Kapitał zakładowy Korpo-
racja Plazma Power to obecnie 
0,5 mln zł. Po uzyskaniu po-
zwolenia na budowę ma wzro-
snąć do 1 mln zł. Pytanie, czy 
spółka z kapitałem w wysokości 
miliona złotych zabiegająca o 
225 milionów dolarów będzie 
dla banków wiarygodna?  Bo-
gusław Seredyński jest o to spo-
kojny. Twierdzi, że jego firma 
ma dostęp do znacznie więk-
szych pieniędzy.
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Sprawdź, czy jesteś 
na liście wyborców!
Prezydent Legnicy zawiadamia, że 
zostały sporządzone spisy wybor-
ców (w systemie elektronicznym) 
w wyborach Prezydenta RP, wyzna-
czonych na dzień 10 maja 2015 r. 
W okresie od 20 kwietnia do 4 maja 
br. w godzinach pracy urzędu każdy 
wyborca może sprawdzić, czy został 
w spisie uwzględniony. Spisy są 

udostępnione w pokoju nr 6 Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich Urzędu Mia-
sta Legnicy przy ul. Chojnowskiej 2 
(gmach Akademii Rycerskiej).
Wnioski o udostępnienie spisu wy-
borców są do pobrania w wydziale, 
w kancelarii Urzędu Miasta lub na 
stronie internetowej www.legnica.
eu. 

Niezbędnik dla rodziców i opiekunów przedszkolaków

Nabór do przedszkoli publicznych
22 kwietnia rusza tegoroczny nabór do legnickich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rekrutacja odbywa 
się w formie elektronicznej. Doświadczenia z poprzednich lat dowodzą, że jest to bardzo dogodne i wysoko oceniane przez rodziców rozwiązanie. 

Legniczanie będą mo-
gli przez internet dokonać 
wyboru placówki i wypełnić 
„Wniosek o przyjęcie dziec-
ka do miejskiego przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej pro-
wadzonej przez miasto Le-
gnicę”. 

Można wybrać maksy-
malnie trzy placówki – w 
porządku od najbardziej do 
najmniej preferowanych. 
Osoby, które nie mają dostę-
pu do internetu, mogą zapi-
sać swoje dziecko osobiście 
w najbardziej preferowanym 
przedszkolu lub szkole pod-
stawowej, w której funkcjo-
nuje oddział przedszkolny. 

Elektroniczny nabór do 
oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
odbywa się po raz pierw-
szy. Rodzic, chcący zapisać 
dziecko do takiego oddzia-
łu, powinien stosować się do 
zasad, jakie obowiązują przy 
naborze elektronicznym do 
przedszkoli.

Szczegółowe informa-
cje dotyczące elektronicz-
nego naboru dostępne są na 
stronie internetowej Urzę-
du Miasta www.legnica.eu 
w zakładce „Przyjmowanie 
do publicznych przedszkoli 
lub oddziałów przedszkol-
nych”. Wszelkich dodatko-
wych wyjaśnień udzielają 
także wszystkie legnickie 
przedszkola publiczne oraz 
szkoły podstawowe, w któ-
rych funkcjonują oddziały 
przedszkolne.

Przedszkola niepu-
bliczne i punkty przed-
szkolne prowadzą zapisy 
dzieci na dotychczasowych 
zasadach - w formie trady-
cyjnej.

Kryteria rekrutacji:

Harmonogram:

Wielodzietność rodziny 
kandydata, niepełnospraw-
ność kandydata,  niepełno-
sprawność jednego lub obojga 
z rodziców kandydata, nie-
pełnosprawność rodzeństwa 
kandydata, samotne wycho-
wywanie kandydata w rodzi-
nie, objęcie kandydata pieczą 
zastępczą, rodzeństwo kan-
dydata kontynuuje edukację 
w przedszkolu pierwszego 
wyboru lub uczęszcza do 
szkoły podstawowej pierw-
szego wyboru, w której znaj-
duje się oddział przedszkolny, 
oboje rodzice (opiekunowie 
prawni) lub rodzic samot-
nie wychowujący kandydata 
pracują (pracuje) lub studiują 
(studiuje) w trybie dziennym, 

rodzice (opiekunowie praw-
ni) lub rodzic samotnie wy-
chowujący wskazali (wska-
zał) Legnicę jako miejsce 
zamieszkania w rocznym ze-
znaniu podatkowym od osób 
fizycznych, rodzeństwo kan-
dydata ubiega się o przyjęcie 
do przedszkola (szkoły pod-
stawowej lub oddziału przed-
szkolnego) w szkole podsta-
wowej pierwszego wyboru, 
rodzina kandydata objęta jest 
opieką MOPS za wyjątkiem 
świadczeń jednorazowych, 
odległość zamieszkania kan-
dydata od przedszkola (od-
działu przedszkolnego w 
szkole podstawowej pierw-
szego wyboru) wynosi do 3 
km. 

od 22.04.2015 r. 
godz.8.00 do 7.05.2015 r. 
godz. 15.00 - rejestracja 
i generowanie wniosku o 
przyjęcie dziecka do miej-
skiego przedszkola lub od-
działu przedszkolnego w 
szkole podstawowej prowa-
dzonej przez miasto;

od 22.04.2015 r. 
godz.8.00 - początek elek-
tronicznego naboru (wybór 
maksymalnie trzech przed-
szkoli lub oddziałów przed-
szkolnych w szkołach pod-
stawowych);

od 22.04.2015 r. 
godz.8.00 do 7.05.2015 
r. godz. 15.00 - składanie 
wniosków o przyjęcie dziec-
ka do miejskiego przedszko-
la lub oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej 
prowadzonej przez miasto;

12.05.2015 r. - spraw-
dzenie listy zakwalifikowa-

nych i niezakwalifikowanych 
do przedszkoli lub oddzia-
łów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych;

12.05.2015 – 19.05.2015 
r. - potwierdzenie woli 
uczęszczania dziecka do 
przedszkola albo oddzia-
łu przedszkolnego w szkole 
podstawowej;

20.05.2015 r. - spraw-
dzenie listy przyjętych i nie-
przyjętych do przedszkoli 
lub oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawo-
wych;

21.05.2015 r. - informa-
cja o wolnych miejscach w 
przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych (po rekruta-
cji);

od 16.06.2015 r. godz. 
9.00 - początek postępowa-
nia  uzupełniającego;

od 16.06.2015 r. godz. 

9.00 do 19.06.2016. godz. 
13.00 - składanie wnio-
sków o przyjęcie dziecka do 
miejskiego przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej prowa-
dzonej przez miasto w ra-
mach postępowania uzupeł-
niającego;

22.06.2015 r. godz. 12.00 
- publikacja wyników postę-
powania uzupełniającego;

od 22.06.2015 r. godz. 
12.00  do 25.06.2015 r. 
godz. 15.00 - potwierdzenie 
woli uczęszczania dziecka 
do przedszkola lub oddzia-
łu przedszkolnego w szkole 
podstawowej;

26.06.2015 r. godz. 9.00–
15.00 - sprawdzenie listy 
przyjętych i nieprzyjętych 
do przedszkoli  i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w ramach po-
stępowania uzupełniającego.

Przedszkola, w których 
działają pięciogodzinne „od-
działy zerowe”: nr 13, ul. 
Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a, 
nr 18, ul. Staffa 6.

Szkoły podstawowe, w 
których działają pięciogo-
dzinne „oddziały zerowe”: SP 

nr 1, ul. Kamienna 20 a, SP nr 
2, ul. Głogowska 50, SP nr 4, 
ul. Piastowska 3, SP nr 9, ul. 
Krzemieniecka 1, SP nr 10, 
ul. Jaworzyńska 47, SP nr 16, 
ul. Tatrzańska 9, SP nr 18, ul. 
Grabskiego 5.
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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. Dmowskiego 1, ul. Daszyńskiego 15, ul. Św. Wojciecha 11of, ul. Kartuska 66, 
ul. Działkowa 30, ul. Bielańska 15, - bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz 
dotychczasowych najemców,

2. ul. Książęca 10 - wolny lokal użytkowy w trybie przetargu nieograniczonego,
3. ul. Zielona (działka niezabudowana nr 1418/9 obręb Stare Miasto) – w trybie 

przetargu nieograniczonego pod zabudowę energetyczną stacją transformato-
rową,

4. ul. Dworcowa (działka nr 20/3 obręb Stare Miasto) – bezprzetargowe przenie-
sienie prawa własności działki.   

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

Urzędu
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Rzecznik ma oko 
na legnicką szkołę
Rzecznik Praw Dziecka zapoznał się z przekazanymi przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty wynikami kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Legnicy. Jak nas poinformowano, będzie monitorował realizację 
zaleceń kuratorium.

Szkoła podpadła rzeczni-
kowi Markowi Michalakowi 
przez kuriozalną "Procedu-
rę wejścia do klas", zgodnie z 
którą po dzwonku na lekcje 
uczniowie mieli ustawić się 
przed drzwiami w porządku 
alfabetycznym, położyć pleca-
ki przy prawej nodze, opuścić 
ręce wzdłuż ciała, nie ruszać 
się, patrzeć prosto i "nie wy-
dawać dźwięków". Procedura 
nakazywała nauczycielowi 
odliczyć minutę nim zacznie 
wpuszczać do klasy najgrzecz-
niejszych, i drugą, nim pozwoli 
wejść pozostałym.

Kilka dni po wywieszeniu 
na drzwiach sal lekcyjnych 
kartek z dziesięcioma punkta-
mi "procedury" o wojskowym 
drylu w SP 2 huczała cała Pol-
ska, łącznie z Minister Eduka-
cji Narodowej i Rzecznikiem 
Praw Dziecka. Za kontrolo-
wanie szkoły wzięło się dol-

nośląskie kuratorium. Szkolna 
społeczność odpowiedziała 
histerią. Uczniowie wieszali 
plakaty, że "bez walki się nie 
poddadzą", a rodzice omal nie 
zlinczowali matki, która wy-
stąpiła przeciw koszarowym 
metodom wychowawczym. Po 
nagonce kobieta zabrała z SP2 
swe dziecko do innej szkoły, 
normalniejszej.

Marek Michalak, Rzecz-
nik Praw Dziecka, publicznie 
zapowiadał, że poczeka aż 
kontrola kuratorium wykaże, 
czy w Legnicy doszło do na-
ruszenia praw dziecka oraz czy 
szkoła prawidłowo realizowa-
ła swoje zadania w zakresie 
wspierania uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjny-
mi. Informował, że jeżeli wy-
niki kontroli będą negatywne, 
podejmie dalsze działania.

Wyniki kontroli kurato-
rium - wciąż niepełne - po-
twierdziły, że klasy terapeu-
tyczne w SP 2 w Legnicy były 
zorganizowane i prowadzone 
w niewłaściwy sposób. Ze 

względu na niewłaściwy język 
i błędyć w stosowaniu metody 
behawioralnej kurator zakwe-
stionował też "Procedurę wej-
ścia do klas". Rozwiązaniom 
wprowadzonym w Legnicy 
przyglądają się eksperci, któ-
rych kuratorium poprosiło o 
opinię.

-Rzecznik Praw Dziecka 
zapoznał się z przekazanymi 
przez Dolnośląskiego Kurato-
ra Oświaty wynikami kontroli 
przeprowadzonej w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Legnicy 
- poinformowano nas w biurze 
Marka Michalaka. - W  pro-
tokole wskazano nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu szko-
ły, a także wydano stosowne 
zalecenia do niezwłocznej re-
alizacji. Rzecznik Praw Dziec-
ka jako konstytucyjny organ 
kontroli na bieżąco monito-
ruje proces realizacji zaleceń 
pokontrolnych oraz weryfikuje 
efekty podejmowanych dzia-
łań na rzecz poprawy stanu 
przestrzegania praw dziecka.

Oszuści kusili w Legnicy
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zakończyła 
śledztwo w sprawie Centrum Inwestycyjno-Od-
dłużeniowego, które do 2012 roku miało swój od-
dział na ul. Piastowskiej w Legnicy. Właściciela 
firmy Roberta O. i 13 innych osób czeka wkrótce 
proces o działalność parabankową i oszustwa. 
Wśród oskarżonych są 2 osoby z Legnicy.

Firma działa bez zezwolenia 
Komisji Nadzoru Finansowego. 
Miała siedzibę w Stargardzie 
Szczecińskim i oddziały tere-
nowe w Legnicy oraz Olsztynie. 
Zdobywała klientów obietnica-
mi szybkiego zarobku. „Wpła-
casz dzisiaj 10 tys. zł, a po 8 
miesiącach dostajesz prawie trzy 
razy tyle” – kusiła. Wielu dało 
się nabrać. Na liście pokrzyw-
dzonych są 963 osoby. Według 
wyliczeń szczecińskiej prokura-
tury, stracili łącznie 28,8 mln zł.

Centrum Inwestycyjno
-Oddłużeniowe działało na 
zasadzie klasycznej piramidy: 
ewentualne wypłaty dla star-
szych klientów były realizowane 
z pieniędzy, które wpłacali nowi. 
To się musiało w końcu zawalić.

Szanse na odzyskanie pie-
niędzy powierzonych CIO wy-
dają się niewielkie.

- W trakcie postępowania 
przygotowawczego na poczet 
kar i środków karnych doko-

nano na mieniu podejrzanych 
zabezpieczenia majątkowego w 
łącznej kwocie 4, 9 mln zł - in-
formuje prokurator Małgorzata 
Wojciechowicz z Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie.

Robert O. został oskarżony 
o to, że od maja 2011 r. do wrze-
śnia 2012 r. m.in. w Stargardzie 
Szczecińskim, Legnicy, Olsz-
tynie, Tychach, bez zezwolenia 
Komisji Nadzoru Finansowego 
prowadził działalność paraban-
kową. Zawierał niekorzystne 
umowy. Wprowadzał klientów 
w błąd m.in. co do wysokości 
kapitału zakładowego spółki. 
Ogłosił też nieprawdziwych 
dane w Krajowym Rejestrze Są-
dowym. Grozi mu 4,5 roku wię-
zienia orz do 5 mln zł grzywny.

Pozostali oskarżeni to osoby 
kierujące spółką wraz z O. oraz 
jej współpracownicy. Podejrzani 
nie przyznali się do winy.

Piotr Kanikowski

W lutym w tym sa-
mym sądzie Matka Kurka 
został skazany za zniewa-
żenie Jerzego Owsiaka i 
Fundacji WOŚP na 5 tys. 
zł grzywny. Tak zakończył 
się głośny proces karny za 
publikowane przez blogera 
w internecie artykuły na te-
mat Orkiestry. Już wówczas 
rzecznik WOŚP Krzysztof 
Dobies zapowiadał, że usa-
tysfakcjonowana legnickim 
wyrokiem fundacja wycofa 
pozew cywilny przeciwko 
Matce Kurce. WOŚP uznała 
po prostu, że nie ma co ko-
pać leżącego.

Leżący, czyli bloger z 
Biskupina, interpretuje to 

jako swój sukces. Decyzję o 
wycofaniu pozwu uznał za 
rejteradę przeciwnika, któ-
ry zrozumiał, że w sądzie 
nie ma szans, więc usiłuje 
uniknąć "odgrzewania afery 
wokół prywatnych biznesów 
Owsiaka". W ten sposób - 
jak rozgłąsza wszem i wobec 
Piotr W. - WOŚP przyzna-
je, że bloger napisał prawdę.

Matka Kurka ani myśli 
rezygnować z procesu, w 
którym, jak sądzi, na pewno 
by zwyciężył. Ogłosił w in-
ternecie, że złoży zażalenie 
na decyzję sądu o umorze-
niu postępowania.

Piotr Kanikowski

Sąd Okręgowy w Legnicy podjął decyzję o umo-
rzeniu procesu cywilnego, który Fundacja Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wytoczyła 
blogerowi Piotrowi W. (Matce Kurce). Zrobił to, 
bo Fundacja wycofała swój pozew. Bloger zapo-
wiada, że... zaskarży to postanowienie.

Owsiak daruje 
Matce Kurce
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W Sękowskim pokochasz kręgle
Od marca przy legnickim Hotelu Sękowski działa nowoczesna i klimatyczna czterotorowa Kręgielnia. 
Wraz z sąsiednią salą zabaw dla dzieci stanowi idealne miejsce do spędzenia majówki w gronie 
rodziny lub przyjaciół.  

Dzieci będą bezpieczne 
i szczęśliwe w sali z małpim 
gajem, basenem wypełnionym 
kolorowymi kulkami i konso-
lą do gier Xbox. W tym czasie 
dorośli mogą się oddać emo-
cjom bowlingowej rywalizacji 
– ćwiczyć technikę, precyzję, 
koncentrację i wyobraźnię, 
niezbędne do odniesienia suk-
cesów w wielu dziedzinach 
życia. Albo po prostu miło 
spędzić czas na beztroskiej za-
bawie i konwersacji w miłym 
gronie. 

Gra w kręgle to prosty i 
nie wymagający specjalnych 
umiejętności sport. Ale wciąga. 
Im lepiej rzucasz, tym większa 
frajda, dlatego każda następna 
wyprawa na bowling jeszcze 
bardziej cieszy. Kręgielnia Ho-
telu Sękowski organizuje nie-

zapomniane turnieje bowlin-
gowe, dając nawet amatorom 
okazję zaskoczenia znajomych 

swoimi umiejętnościami. Jeśli 
nigdy nie grałeś w bowling, 
długi majowy weekend to 
świetna okazja, by zakoszto-
wać w tej przyjemności.

W lokalu można znaleźć 
również dwa stoły bilardowe 
oraz pole do mini golfa. Oso-
by, które dodatkowo chciałyby 
skorzystać z odrobiny trochę 
innego relaksu, mają do dys-
pozycji strefę fitness z trzema 
saunami: suchą, parową i na 
podczerwień.

Wszystko to razem czyni 
z Kręgielni Hotelu Sękowski 
doskonałe zaplecze do or-

ganizacji imprez firmowych, 
urodzin dla dzieci i dorosłych, 
wieczorów panieńskich czy 
kawalerskich oraz innych im-
prez okolicznościowych. 

Kręgielnia jest otwarta dla 
wszystkich, czynna codziennie 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 16-22 a w soboty 
i niedziele od godz. 13 do 22. 
Ze względu na duże zainte-
resowanie, należy wcześniej 
zarezerwować sobie miejsce. 
Można to szybko i łatwo zro-
bić za pośrednictwem interne-
tu, korzystając z formularza na 
stronie www.hotelsekowski.pl.

Herbert Klose to jedna 
z najbardziej zagadkowych 
postaci powojennej historii 
Dolnego Śląska. W czasie 
wojny jako kapitan służył 
we wrocławskiej policji. 
Gdy nadciągnął front, brał 
udział w konwojowaniu 23 
skrzyń z bankowym zło-
tem i kosztownościami 
złożonymi w depozyt przez 
mieszkańców miasta. Ślad 
po kawalkadzie ciężaró-
wek urywa się za Złotory-
ją. Skarb do dziś nie został 
odnaleziony. Klose nigdy 
nie wyjechał na zachód, jak 
inni rdzenni mieszkańcy 
Dolnego Śląska. Z fałszy-
wymi papierami weteryna-
rza osiadł w Sędziszowej 

koło Złotoryi.   Polski kon-
trwywiad zdobył materiały, 
z których wynikało, że po 
kapitulacji Abwehra mia-
nowała go szefem grupy 
dy wersy jno-sabotażowej 
na teren powiatu złotoryj-
skiego. Ta grupa to część 
legendarnego Wehrwolfu, a 
do jej zadań należała m.in. 
ochrona ukrytego gdzieś na 
Dolnym Śląsku depozytu.

26 kwietnia kanał Na-
tional Geographic wyemi-
tuje premierowy odcinek 
Sensacji XX Wieku poświę-
cony Klosemu (godz. 22). 
Dzień później ten sam pro-
gram pokaże TVP1 (godz. 
20.25). Polecamy.

Miłośnikom historycz-
nych zagadek rekomenduje-
my też odwiedzenie zamku 
w Grodźcu w pierwszych 
dwóch dniach majowe-
go weekendu. Będą mieli 
okazję uczestniczyć w licz-
nych prelekcjach popular-
nonaukowych połączonych 
z multimedialnymi pre-
zentacjami poświęconym 
tajemnicom Gór i Pogórza 
Kaczawskiego oraz szeroko 
pojętym Sudetom. Wśród 
zaplanowanych tematów są 
kompleks Riese i Czarny 
Krzysztof – najsłynniejszy 
rycerz-rabuś na Śląsku.

Będzie również okazja 
do wzbogacenia regional-
nego księgozbioru, gdyż nie 
tylko przewidziano premie-
rę książki „Góry i Pogórze 
Kaczawskie. Tajemnice, 
skarby i osobliwości” , ale 
także wystawy publikacji 
dwóch znanych wydaw-
nictw: Archiwum-System z 
Jeleniej Góry oraz Technol 
z Krakowa. Na czytelni-
ków będą czekali autorzy: 
Robert Primke, Bartosz 
Rydułtowski, Tomasz Rze-
czycki, Maciej Szczerepa i 
Wojciech Szczerepa. 

Piotr Kanikowski

Telewizja wyemituje program Sensacje XX 
Wieku, poświęcony Herbertowi Klose, niemiec-
kiemu policjantowi, który po wojnie brał udział 
w ukrywaniu złota Breslau, a potem z fałszywy-
mi papierami osiedlił się pod Złotoryją, by- jak 
wierzą tropiciele tajemnic - strzec skarbu. 1 i 2 
maja na zamku w Grodźcu będzie można posłu-
chać prelekcji o innych tajemnicach Gór i Pogó-
rza Kaczawskiego oraz Sudetów.

Czas na 
tajemnice
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Majówka po legnicku

Można wsiąść na rower i 
wspólnie z Ośrodkiem Spor-

tu i Rekreacji udać się na ro-
werową wyprawę do Trzech 
Jezior. Trasa wiedzie z Le-
gnicy przez Ziemnice, Grzy-
biany, Rosochatą, Jaśkowice i 
Kunice. Cykliści zatrzymają 

się na postój w Grzybianach, 
gdzie zostaną poczęstowani 
ziemniakami w mundurkach. 
Po odpoczynku i obejrzeniu 
panoramy pobliskiego jezio-
ra Koskowickiego wyruszą 

przez Rosochatą nad jezio-
ro Jaśkowickie, które objadą 
stroną zachodnią. Dalszy 
szlak majówki wiedzie dro-
gą asfaltową do Kunic, gdzie 
nad miejscowym jeziorem, w 
ośrodku Posejdon rowerzyści 
zażyją dłuższego odpoczyn-
ku i posilą się gorącą strawą.

Powrót we własnym za-
kresie. OSIR serdecznie za-
prasza rodziny oraz rowerzy-
stów indywidualnych (dzieci 
do lat 11 tylko pod opieką 
dorosłych). Wpisowe 7 zł 
indywidualnie,15 zł rodzina. 
Zapisy i szczegółowe infor-
macje w OsiR-ze.

Także w mieście będzie 
można zaznać ruchu, wy-
bierając się na przykład na 
rodzinny spacer z przewod-
nikiem. Będzie sporo okazji, 
by się poznać, wspólnie po-
śpiewać, zrobić coś razem – 
choćby pamiątkowe zdjęcie z 
biało- czerwoną flagą. Szcze-
góły obok. 

Fot.:Piotr Kanikowski

1 maja (piątek) SPOTKAJMY 
SIĘ W PARKU
godz.10.00 - Piknik Siatkarski 
( boiska treningowe w Parku 
Miejskim) 
godz.13.00 - „Majowe koncer-
towanie” z udziałem Dziecięco 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Legnickiego Centrum Kultury, 
Zespołu Pieśni i Tańca Legni-
ca, Zespołu Pieśni i Tańca Ky-
czera, młodych artystów z Mło-
dzieżowego Centrum Kultury, 
Studia Artystycznego Fame, 
zespołu Złote Dzieci oraz Stu-
dia Piosenki z SDK Kopernik 
(Muszla Koncertowa)
godz.16.00 - „Dawnej Legni-
cy Czar”; w programie pokaz 
tańców dawnych, koncert kon-
cert Kwartetu Smyczkowego 
Capitol z Teatru Muzycznego 
"Capitol" we  Wrocławiu, wy-
stępy artystyczne legnickich 
seniorów, zabawa taneczna w 
stylu lat 70-tych oraz konkurs 
dla kwiaciarni i wszystkich le-
gniczan na najpiękniejszą bia-
ło-czerwoną kompozycję kwia-
tową (Kozi Staw/Restauracja 
Wenecja)
2 maja (sobota) DZIEŃ FLA-
GI 
godz.11.00  - Poznaj histo-
rię miasta - rodzinny spacer z 
przewodnikiem; Mój własny 
herb - warsztaty plastyczne dla 
dzieci w Galerii Satyrykon, a w 
ich ramach zajęcia: "Namalu-
ję co  widziałem czyli zabytki 
duże jak ja", "Bajeczne flagi, 
kolorowe herby", "Taniec biało
-czerwonych kwiatów i wielko-
formatowe instalacje z bibuły" 
(Rynek) 
godz. 14.00 - Lucek i Pucek - 

spektakl dla najmłodszych w  
wykonaniu Teatru AVATAR; 
- Plenerowa pracownia graficz-
na Grzegorza Fijałkowskiego 
(Rynek) 
godz. 15.30 - Obrazki z czasów 
napoleońskich - Grupa Arty-
styczna Pokazy Historyczne;  
Rozwińmy flagę - animacje z 
udziałem mieszkańców, wspól-
ne zdjęcie pamiątkowe legni-
czan (Rynek).
3 maja (niedziela) ZA 3-MAJ 
SIĘ W RYNKU
godz.  11.00   - Majówka Rowe-
rowa do Trzech Jezior (Legni-
ca-Ziemnice-Grzybiany-Ro-
sochata-Jaśkowice-Kunice), 
start spod siedziby OSiR, ul. 
NMP 7 (organizator: OSiR)
godz.15.00 - Legnicki Polonez 
– z udziałem m.in. Zespołu Pie-
śni i Tańca "Legnica", Chóru 
"Madrygał", Teatru AVATAR 
oraz legniczan; Twórcze anima-
cje artystyczno-plastyczne dla  
dzieci, a  w ich ramach gigan-
tyczne układanki - olbrzymie 
kolorowanki czyli mapa jakiej 
nie  znacie, symbole polskie na  
koszulkach i  torbach, zabawy z 
flagą i bańkami, krajobraz kredą 
malowany jak  kraj długi i sze-
roki (Rynek) 
godz.16.30 - "Operetkowy 
żart" - najpiękniejsze arie z  
operetek i musicali w wyko-
naniu artystów scen wrocław-
skich: Wiesławy Wawrzyniak 
(sopran), Doroty Ujdy-Jankie-
wicz (sopran), Andrzeja Jan-
kiewicza (tenor), Mirosława 
Owczarka (baryton), Dariusza 
Smerdaka (fortepian);  "3-Ma-
jowy śpiewnik" - wspólne śpie-
wanie pieśni patriotycznych.

Program legnickiej majówki.

Długi majowy weekend wypełnią legniczanom spektakle dla dzieci i dorosłych, koncerty, warsztaty 
artystyczne, konkursy, pokazy, zabawy i animacje. Będzie radośnie, rodzinnie, patriotycznie. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl



Na początek warto zazna-
czyć, że nie istnieje zamiennik 
dla zdrowego, całonocnego 
snu!Sztuczne „wspomagacze” jak 
kawa czy napoje energetycznie 
mogą na krótko sprawić, że po-
czujemy się nieco mniej ospali i 
zirytowani, jednak jest to efekt 
bardzo krótkotrwały i nie służący 
naszemu organizmowi w żaden 
sposób.

Zgodnie z badaniami, opty-
malna liczba godzin snu, to 8h. 
Przy zmniejszeniu tej liczby do 
6h, osoby biorące udział w bada-
niach, wykazywały zachowania 
typowe dla osób będących pod 
wpływem alkoholu, a już przy 4h 
snu nie byłby w stanie normalnie 
funkcjonować.

Każdorazowo zarwana noc, 
to także zmiany, do których do-
chodzi w naszym mózgu. Łatwo 
jest nam jednak zregenerować 
komórki podczas kilku porządnie 
przespanych nocy. Oczywiście, 
im dłużej nie śpimy, tym więcej 
czasu będziemy potrzebować na 
całkowitą regenerację.

Nie należy jednak przesa-

dzać również w drugą stronę, 
ponieważ nadmiar snu (powyżej 
11h/dobę każdej nocy) jest dla 
naszego organizmu równie szko-
dliwy, co jego niedobór.Szkodli-
we skutki niedoboru/nadmiaru 

snu, to m.in. otyłość, obniżenie 
odporności organizmu czy cho-
roby serca.

Źródło: zdrowieiuroda.pl
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Gabinet kosmetyczny Nicole serdecznie zaprasza  wszystkie Panie i Pa-
nów codziennie w godz. 9-18 i w soboty w godz. 9-14.30. Telefon 602-
467-604 oraz 76 852 47 43 

Wiosenna promocja NICOLE

Szanowni Państwo, z 
okazji wiosny osoby, któ-
re odwiedzą nasz salon w 
kwietniu, wezmą udział w 
losowaniu nagród - kosme-
tyków firmy Thalgo. Ga-
binet kosmetyczny Nicole 
od 20 lat współpracuje z tą 
renomowaną na światowym 
rynku kosmetycznym fir-
mą. Surowce do produkcji 
kosmetyków Thalgo wystę-
pują głównie w morzu bo-
gatym w jod - pierwiastek 
prawie niewystępujący na 
Dolnym Śląsku. Stąd pro-
blemy mieszkańców naszego 
regionu z chorobami tar-
czycy. Naturalny jod będący 
składnikiem kremów Thalgo 
w pewnym sensie uzupełnia 
niedobory tego pierwiastka 
- przez przenikanie skórno
-naskórkowe.  Proszę zatem 
o zapoznanie się z ofertą na-
szego Gabinetu - być może 
znajdą Państwo dla siebie 
coś atrakcyjnego. Proponu-
jemy:

•	 pielęgnację oczu; 
•	 henna rzęs i brwi;
•	 zagęszczanie rzęs me-

todą 1:1;
•	 makijaż okolicznościo-

wy (w tym sesje z wi-
zażystką);

•	 zamykanie naczynek; 
•	 usuwanie włókniaków;
•	 pielęgnację twarz 

szyi i dekoltu z wy-
korzystaniem naj-
nowszej aparatury 
kosmetycznej (ultra-
dżwięki, kawitacja,  
         mikrodermabra-
zja, mezoterapia);

•	 klasyczne zabiegi 
oczyszczania twarzy, 
pleców; 

•	 zabiegi złuszczania 
naskórka kwasami, 
biopilingiem;

•	 pojędrnianie i zagęsz-
czanie skóry (mikro-
igłowa mezoterapia 
frakcyjna, mezoterapia 
igłowa);

•	 zabiegi poprawiające 

gęstość włosów na gło-
wie (mezoterapia);

•	 zabiegi na ciało (masaż 
klasyczny);

•	 masaż relaksacyjny 
(kamieniami bazalto-
wymi);

•	 zabiegi detoksykujące 
(aromaterapia);

•	 masaże stóp-depilacja 
ciekłym woskiem

•	 depilacja twardym wo-
skiem (bikini,twarz 
,pachy);

•	 manicure klasyczny
-manicure hybrydowy;

•	 żel ,akryl,zdobnictwo
-spa dłoni i stóp-pedi-
cure klasyczny;

•	 przebijanie uszu dzie-
ciom;

•	 body piercing.
Polecamy szaroki wy-

bór kolczyków. Serdecznie 
zapraszamy-gwarantuje-
my wysoką jakość usług 
popartą 25 letnią tradycją.  
Teresa Rogińska-Szeliga - 
polecam.

Bezsenność - porady  
Sen jest jedną z elementarnych potrzeb każdego człowieka. Choć różnimy się pod 
względem zapotrzebowania na sen, to jednak nie ma osoby, która nie potrzebuje 
go wcale. Dlatego warto wiedzieć, że istnieją wskazówki, których świadomość 
i zastosowanie we własnym życiu sprawi , że czas przeznaczony na sen, będzie 
czasem niezwykle wartościowym i pozwalającym na pełną regenerację.
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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

MCZ wita darmowym badaniem
Świetna lokalizacja, nowy dobrze wyposażony budynek, fachowa kadra i szeroki zakres usług – to niektóre atuty Przychodni Miedziowego Centrum 
Zdrowia w Legnicy. Na swoją przychodnię wybrało ją już 15 tysięcy pacjentów. Ale wciąż przyjmuje deklaracje nowych, dla których liczy się najwyższy 
standard leczenia. 

Tych, którzy przekroczą 
próg przychodni, Miedziowe 
Centrum Zdrowia zdobywa 
się nie tylko przestronnym, 
pogodnym, nowocześnie urzą-
dzonym wnętrzem, o którym 
inne legnickie placówki mogą 
tylko pomarzyć. 

- Każdy nowy pacjent, 
który złoży deklarację przy-
stąpienia do naszych lekarzy 
podstawowej opieki zdrowot-
nej, otrzymuje karnet na bez-
płatne badania laboratoryjne 
– mówi Małgorzata Drygas
-Majka, zastępca kierowni-
ka przychodni Miedziowego 
Centrum Zdrowia w Legnicy.

Obdarowany promocyj-
nym karnetem pacjent może 
wybrać jeden z czterech pa-
kietów: podstawowe badanie 
krwi (OB plus morfologia), 
profil lipidowy (cholesterol 
całkowity, HDL), diagnosty-
kę chorób tarczycy (TSH) lub 
profil nerkowy (mocznik, kre-
atynina). Z darmowej usługi 
można skorzystać do końca 
2015 roku. Wszystkie badania 
są wykonywane na miejscu: 
wystarczy prosto z recepcji 
wjechać windą lub wejść po 
schodach na piętro. 

Złożenie deklaracji do le-
karza, pielęgniarki i położnej 
w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej nie zajmuje dużo 

czasu i jest dziecinnie proste: 
wystarczy mieć przy sobie 
dowód osobisty, pobrać odpo-
wiedni formularz w rejestracji 
na parterze budynku, wypełnić 
go i zostawić. Po dopełnieniu 
tych formalności ci, którzy byli 
już zaoptowani do innej przy-
chodni, zostaną automatycznie 
wykreśleni z tamtej ewidencji i 
dopisani do pacjentów MCZ.  

W legnickiej przychod-
ni MCZ przyjmuje sześcioro 
lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej (Elżbieta Ro-

wińska – Górska, Wioletta 
Głowacka – Górska, Bohdan 
Pawełkowicz, Robert Korc, 
Elżbieta Hoffman i Marek 
Plackowski) oraz dwóch leka-
rzy pediatrów (Alina Zbróg, 
Grażyna Dzięgielewska).  
Przyjmują od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8-18. 

Aby uszanować czas pa-
cjentów i nie zmuszać chorych 
ludzi do siedzenia w pocze-
kalni, Miedziowe Centrum 
Zdrowia wprowadziło reje-
strację godzinową. To znaczy, 

że osoba, który rano zareje-
struje się do lekarza, zostanie 
umówiona na konkretną go-
dzinę. Wystarczy, że o wyzna-
czonej porze pojawi się przed 
gabinetem, by została bez 
zbędnej zwłoki obsłużona.   

Podopieczni MCZ są rów-
nież objęci opieką środowisko-
wych pielęgniarek i położnych. 
Codziennie odwiedzają one 
kobiety po porodzie, obłożnie 
chorych czy niepełnospraw-
nych w ich domach, udzielając 
porad, zmieniając opatrunki i 

wykonując inne zabiegi me-
dyczne.

Nie ostatnim atutem 
Przychodni MCZ jest własne 
laboratorium oraz możliwość 
wykonania na miejscu zdjęć 
rentgenowskich oraz badania 
USG. W tym samym budynku 
dostępna jest również szeroka 
baza lekarzy specjalistów, do 

których można udać się ze 
skierowaniem od lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej. 
Na parterze działa kompleks 
rehabilitacyjny. Recepty moż-
na zrealizować w aptece przy 
wejściu. A w kawiarence na 
piętrze wypić gorącą kawę lub 
herbatę. 
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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

Salon firmowy PAWO  -  Legnica
GALERIA PIASTÓW
tel. 724 541 631
e-mail: legnica@pawo.pl

PAWO ślubny wizerunek odmienia!

http://sklep.pawo.pl. 

www.pawo.pl/ślub/
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Dające się obecnie odczuć 
zmiany pogodowe związane z 
przejściem z suchego i chłod-
nego okresu zimowego do cie-
plejszej i znaczniej łagodniejszej, 
pod względem temperatury 
wiosny, maja silny wpływ na stan 
naszych włosów. To jednak naj-
lepszy czas by wprowadzić do 
swojej codziennej pielęgnacji 
kilka zabiegów, które sprawią, 
że nasze „zmęczone” pod zimo-
wymi czapkami włosy, odzyskają 
swój naturalny blask!

Tnij na zdrowie
Wiosna, to czas porządków, 

dlatego pamiętaj w tym okre-
sie również o swoich włosach. 
Zacznij od podcięcia rozdwa-

jających się końcówek. Zimowe 
powietrze na pewno mocno je 
przesuszyło, dlatego by włosy 
ścięcie zniszczonych końców 
może sprawić, że Twoje wło-
sy od razu będą wyglądały na 
zdrowsze, a ich dalsza pielę-
gnacja przyniesie jeszcze lepsze 
skutki!

Nawilżaj
Nawet przy regularnym sto-

sowaniu kosmetyków nawilżają-
cych, zimowa aura odciska swo-
je piętno na naszych włosach. 
Wiosną dobrze jest postawić 
na silniejsze nawilżanie np. przy 
pomocy serum nawilżającego 
lub olejów. Regularne stosownie 
domowej terapii nawilżającej 

pozwoli także na lepsze wnika-
nie w głąb włosów innych stoso-
wanych przez nas kosmetyków.

Postaw na lekkość
Ważnym elementem wio-

sennej pielęgnacji włosów jest 
także zmiana szamponu i od-
żywki na takie, które w mniej-
szym stopniu będą obciążały 
włosy. Wiele marek oferuje linie, 
które mają odciążać nasze włosy. 
Warto też spróbować szampo-
nów i odżywek ziołowych, któ-
re nie zawierają tylu sztucznych 
składników i pozwolą naszym 
włosom trochę odpocząć od 
nadmiaru chemii, którą zazwy-
czaj im fundujemy.

źródło: zdrowieiuroda.pl

Pielęgnacja włosów wiosną
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Sztolnia w Zespole Szkół nr 1
„Stawianie łuku ociosowego obudowy pod podpory typu ŁP”- to temat pierwszej, pokazowej lekcji w sztolni górniczej otwartej 10 kwietnia, w warszta-
tach Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie.

- Jest to miejsce wyjątko-
we. Często mówimy o kształ-
ceniu zawodowym, o koniecz-
ności współdziałania szkół 
z biznesem, odpowiadania 
na potrzeby lokalnego rynku 
pracy. A w tej szkole kształ-
cenie dualne jest codzienno-
ścią– powiedziała Ilona An-
toniszyn-Klik, wiceminister 
gospodarki, honorowy gość 
uroczystości otwarcia.

Sztolnia służyć będzie 
uczniom technikum górnic-
twa podziemnego. Tutaj będą 
mogli odbywać praktyczne 
zajęcia, ćwiczyć zadania, z ja-
kimi zmierzą się w przyszłej 
pracy, nabyć umiejętności np. 
stawiania i sprawdzania obu-
dowy, kotwienia, a przede 
wszystkim wykształcić nawy-
ki bezpiecznego zachowania 
pod ziemią.

- Zbudowaliśmy sztol-
nię, aby uczniowie mogli 
szkolić się w bezpiecznych 
warunkach, bez ryzyka ja-
kim obarczona jest praca pod 
powierzchnią, ale w warun-

kach możliwie najbardziej 
zbliżonych do rzeczywistych 
w kopalni- mówił Paweł Kli-
maszewski, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 1 w Lubinie. -Kształ-
cimy młodzież dla górnic-
twa od ponad pół wieku. W 
ostatnich latach zmieniły się 
zasady uzyskiwania kwalifi-
kacji zawodowych, pojawiły 
się też nowe oczekiwania pra-
codawców, którym musimy 
sprostać, aby nasi uczniowie 
byli dobrze przygotowani do 
zawodu. Sztolnia szkoleniowa 
to miejsce, w którym ucznio-
wie będą mogli doskonalić 
rzemiosło górnicze- dodał 
dyrektor Klimaszewski.

Budowa sztolni trwała 
dwa miesiące, uczestniczy-
li w niej uczniowie szkoły 
– to była kolejna praktyczna 
lekcja. Połączono kilka po-
mieszczeń i zbudowano dwa 
rodzaje sztolni, w obudowie 
łukowej oraz kotwiowej. Ada-
ptację pomieszczeń sfinan-
sowało miasto Lubin, 100 
tysięcy złotych na pokrycie 

pozostałych kosztów szkoła 
otrzymała od Fundacji Polska 
Miedź.

- Zaangażowaliśmy się 
w ten projekt z kilku powo-
dów. Po pierwsze, dlatego, że 
na wsparcie Fundacji zawsze 
mogą liczyć ważne inicjatywy 
na terenie Zagłębia Miedzio-
wego i całego Dolnego Śląska. 
Po drugie dlatego, że szcze-
gólną wagę przywiązujemy do 
projektów edukacyjnych, po 
trzecie, bo ten projekt jest wy-
jątkowy, dotyczy nauki i szko-
lenia przyszłych kadr Polskiej 
Miedzi- powiedział Marek 
Bestrzyński, prezes Fundacji 
KGHM Polska Miedź.

Dyrektor Paweł Klima-
szewski dziękował za mery-
toryczne wsparcie, pomysły i 
projekty pracownikom Przed-
siębiorstwa Budowy Kopalń. 
Jacek Kulicki, prezes zarządu 
spółki twierdzi, że na urucho-
mieniu sztolni skorzysta także 
PeBeKa.

- W ciągu ostatniego roku 
przyjęliśmy do pracy ponad 

300 osób. Postawiliśmy na 
młodych ludzi, dlatego blisko 
60% nowych pracowników to 
absolwenci tej szkoły z ostat-
nich lat. Wychodzimy z zało-
żenia, że najlepiej jest uczest-
niczyć w szkoleniu przyszłych 
pracowników, szkolić na wła-
sną miarę, według własnych 
zasad. Nasz skromny wkład 
w tę inwestycję, jest częścią 
strategii wychowywania sobie 
najlepszych kadr - podkreślał 
Jacek Kulicki, prezes zarządu 
PeBeKa.

Beata Pawłowicz, Dolno-
śląski Kurator Oświaty uwa-
ża, że uruchomienie warszta-
tów znakomicie wpisuje się w 
szereg działań reformujących 
kształcenie zawodowe, pro-
wadzonych przez kilka re-
sortów, w tym Ministerstwo 
Gospodarki.

- Będzie to świetnie miej-
sce nie tylko do nauki ale i 
zdawania egzaminów kwa-
lifikacyjnych- mówiła Be-
ata Pawłowicz, Dolnośląski 
Kurator Oświaty - Bardzo 

dziękuję pani minister Ilonie 
Antoniszyn-Klik za zaan-
gażowanie w sprawy szkol-
nictwa zawodowego, bo bez 
jej determinacji nie byłoby 
takiego tempa zmian, zmian 
na lepsze. Dzieją się wielkie 
rzeczy, nie tylko tutaj na Dol-
nym Śląsku, ale i w całej Pol-
sce- dodała Beata Pawłowicz.

- Chciałabym podkre-
ślić znakomite przygotowa-
nie i innowacyjności szkoły, 
ale także ogromne wsparcie 
KGHM, na które może liczyć 
lokalna społeczność. KGHM 
to dziś marka globalna, i wy-
mogi takich nowoczesnych 
firm musi spełniać kształcenie 
zawodowe. Dlatego pracu-
jemy teraz na rzecz skutecz-
nych zmian w szkolnictwie, 
które zapewnią najwyższy po-
ziom kształcenia młodzieży , 
zagwarantują przedsiębior-
com, że absolwenci, których 
zatrudnią będą doskonale 
przygotowani do pracy. Roz-
wój szkolnictwa zawodowego 
w ścisłej symbiozie z praco-

dawcami to nasz priorytet. 
Wczoraj ponad 50 partnerów: 
przedsiębiorców, samorzą-
dowców, przedstawicieli szkół 
zawodowych i technicznych, 
uczelni wyższych, podpisało 
porozumienie o powołaniu 
Dolnośląskiego Klastra Edu-
kacyjnego, którego liderem 
jest Legnicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna. Wcześniej 
Klastry Edukacyjne powsta-
ły w Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” i Kamien-
nogórskiej Specjalnej Strefie 
Małej Przedsiębiorczości. 
Współpraca wielu środowisk 
to gwarancja sukcesu projek-
tu, którego efektem ma być 
lepsza szkoła zawodowa de-
terminująca pozytywne zmia-
ny w gospodarce – mówiła 
Ilona Antoniszyn-Klik, wice-
minister gospodarki.

Jednym z sygnatariuszy 
Dolnośląskiego Klastra Edu-
kacyjnego jest Zespół Szkół 
nr 1 w Lubinie.
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KULTURA DOSTĘPNA
IDA
Dramat, Czas trwania: 80 min., Od lat: 
15, Produkcja: Polska/Dania[2013], 
Premiera: 25.10.2013 (Polska)
Polska. Rok 1962. Anna jest w nowi-
cjacie, jako sierota umieszczona w 
klasztorze pod opieką zakonnic. Mat-
ka przełożona namawia ją, by przed 
ślubami odwiedziła swoją ciotkę, je-
dyną żyjącą krewną. Ciotka opowia-
da Annie o losach rodziny. Wyznaje, 
że Anna jest Żydówką. Decydują się 
pojechać do miejscowości, gdzie 
przed wojną mieszkali dziadkowie i 
rodzice Anny. W czasie wojny rodzina 
była przechowywana przez polskich 
sąsiadów, ale Wanda podejrzewa, 
że zostali przez niego zabici. W ich 
rodzinnym domu mieszka teraz syn 
sąsiada, Feliks. Wandzie udaje się 
wydobyć od niego informacje o ojcu. 
Kobiety odnajdują mężczyznę w 
szpitalu. Wanda przepytuje go, ale 
załamuje się przy pytaniu o małe-
go chłopca, imieniem Tadzio. Anna 
domyśla się, że chodzi o chłopca ze 
zdjęcia i że jest on synem Wandy...
GODZ.- 18:00*
*seans odbędzie się 30.04
KINO KONESERA
POLSKIE DOKUMENTY NOMINO-
WANE DO OSCARA
JOANNA
Joanna smakuje każdą chwilę, pomi-
mo że zdiagnozowano u niej poważną 
chorobę. Swojemu synkowi obiecała, 
że zrobi wszystko, aby być z nim jak 
najdłużej. Nie poddaje się. Dla Jasia 
prowadzi blog, w którym opisuje ich 
codzienność – prosto i trafnie. Sam 
blog staje się dla wielu czytelników in-
spiracją do uważnego i szczęśliwego 
życia. Film ukazuje fragmenty z życia 
Joanny, jej męża Piotra i synka Jasia. 
Rozgrywany w dyskretnych obserwa-
cjach, nastrojowy, często zabawny. 
Prosty, zmysłowy, o przyglądaniu się 
życiu, i o miłości.
NASZA KLĄTWA
Bezdech dotyka niewielki odsetek 
noworodków, lecz jest poważnym 
zagrożeniem dla życia. Reżyser i 
jego żona starają się oswoić chorobę, 
jaka spotkała ich niedawno narodzo-
nego synka. Wbrew wielu obawom i 
niepewnościom starają się zapewnić 
mu normalne, wesołe dzieciństwo i 
dobrze przygotować do dorosłego 
życia.
GODZ.- 17:30
*seans odbędzie się 29.04
FILMOWE PORANKI ZE SCOOBY
-DOO / LEKTOR
Od lat 4, produkcja: USA, czas trwa-
nia 70 minut
Zagramy: 
Scooby-Doo! Brygada Detektywów 
cz.14
(Taniec nieumartych, Gluten, Pienią-

dze albo życie)
GODZ. – 10:30*
*seans odbędzie się 26.04.2015
PREMIERY:
SYSTEM (CHILD 44) / napisy
Thriller / Dramat, Czas trwania: 
137 min., Od lat: 15, Produkcja: 
USA[2015], Premiera: 24.04.2015 
(Polska)
Stalinowska Rosja. Lew Stiepano-
wicz Demidow (Tom Hardy) to młody 
funkcjonariusz Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Państwowego, sprawnie 
pnący się po szczeblach kariery. Jest 
posłusznym sługą systemu. Jednak 
pewnego dnia jego wiara w ideały 
Partii zostaje zachwiana. Przełożeni 
każą mu zatuszować sprawę okrut-
nego morderstwa czteroletniego 
chłopca. Gdy zaczynają ginąć ko-
lejne dzieci, narażając się na gniew 
zwierzchników, Demidow rozpoczyna 
śledztwo na własną rękę.
GODZ.- 10:00*, 13:00, 17:15, 20:45
*seans nie odbędzie się 30.04
TYTUŁY TYGODNIA:
CHŁOPAK Z SĄSIEDZTWA / napisy
Thriller , Czas trwania: 91 min., Od lat: 
15, Produkcja: USA[2015], Premiera: 
17.04.2015 (Polska)
GODZ.- 15:00, 19:00
NOCNY POŚCIG / napisy
Thriller / Kryminał , Czas trwania: 
110 min., Od lat: 15, Produkcja: 

USA[2015], Premiera: 17.04.2015 
(Polska)
GODZ.- 14:45, 18:30 
PIRAMIDA / napisy
Horror , Czas trwania: 89 min., Od lat: 
15, Produkcja: USA[2014], Premiera: 
17.04.2015 (Polska)
GODZ.- 17:00, 21:00
SZYBCY I WŚCIEKLI / napisy
Akcja / Kryminał , Czas trwania: 140 
min., Od lat: 15, Produkcja: Japonia 
[2015], Premiera: 10.04.2015 (Polska)
GODZ.-  18:00
DOM / 3D/ dubbing
Animacja / Przygodowy / Fantasty, 
Czas trwania: 94 min., Od lat: b.o, 
Produkcja: USA [2015], Premiera: 
10.04.2015 (Polska)
GODZ.-11:45*, 14:00, 16:15
*seans nie odbędzie się 26.04 i 30.04
DOM / 2D/ dubbing
Animacja / Przygodowy / Fantasty, 
Czas trwania: 94 min., Od lat: b.o, 
Produkcja: USA [2015], Premiera: 
10.04.2015 (Polska)
GODZ.- 13:00, 15:15, 17:30*
*seans nie odbędzie się 29.04 i 30.04
KOPCIUSZEK / dubbing
Fantasty / Romans/ Familijny, Czas 
trwania: 101 min., Od lat: 6, Produk-
cja: USA [2015], Premiera: 13.03.2015 
(Polska)
GODZ.- 10:00, 12:30
FRU! / dubbing/ 2D
GODZ.- 11:00
SEANSE POWTÓRKOWE – 
NADRÓB FILMOWE ZALEGŁOŚCI!
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, gorączka złota, speł-
niają się marzenia „”od zera do Roc-
kefellera””. Tomek i Rudy - chłopaki 

z prowincji napędzani pasją i marze-
niami 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 brawuro-
wo wedrzeć się na muzyczne salony, 
czyli do wytwórni Alfa, w której króluje 
jedyny prawdziwy Polak - Daniel Po-
lak (Tomasz Kot). 
Lecz sukces ma swoją cenę – dolary 
pozornie dają wolność i swobodę, a z 
amerykańskiego snu można się szyb-
ko i brutalnie przebudzić.
Jak wyglądała walka o sukces w zło-
tych czasach disco polo? I czy wszy-
scy Polacy to jedna rodzina?
GODZ.- 21:00
PADDNINGTON / dubbing
Komedia / Familijny, Czas trwania: 95 
min., Od lat: b.o, Produkcja: Francja, 
Kanada, Wielka Brytania[2014]
Ten miś narozrabia dziś. Paddington 
to niedźwiadek, który przebył długą 
drogę z Peru do Anglii, by na sku-
tek przypadku trafić w ręce rodziny 
Brownów. Znaleziony przez nich na 
jednej z londyńskich stacji kolejo-
wych sympatyczny miś w czerwonym 
kapeluszu od razu przypadł do gustu 
najmłodszemu przedstawicielowi 
familii, Jonathanowi i jego siostrze. 
Przyjmując Paddingtona pod swój 
dach Brownowie nie mieli jednak po-
jęcia, że uroczy zwierzak przysporzy 
im mnóstwa kłopotów i przygód.
GODZ.- 12:30
BARANEK SHAUN
Animacja / Familijny, Czas trwania: 85 
min., Od lat: b.o, Produkcja: Francja, 
Wielka Brytania[2015]
Niepokorny, skory do pakowania się 
w tarapaty, baranek Shaun, wyko-
rzystując nieobecność gospodarza, 
postawia wybrać się na wycieczkę 

do miasta. Nie do końca przemyślana 
wyprawa w towarzystwie psa Bitzera 
i innych przyjaciół z farmy obfitować 
będzie w różnego rodzaju przygody 
oraz niebezpieczeństwa czekające 
w metropolii na nieznające świata 
zwierzęta.
GODZ.- 10:30, 15:00
BOGOWIE
Dramat / Biograficzny, Czas trwania: 
121 min., Od lat: 15, Produkcja: Pol-
ska[2013]
Film “Bogowie” Łukasza Palkowskie-
go opowiada o początkach kariery 
słynnego kardiochirurga Zbigniewa 
Religi (Tomasz Kot), który w roku 
1985 przeprowadził pierwszy udany 
zabieg przeszczepienia serca w Pol-
sce. “Bogowie” portretują wybitnego 
człowieka, który odważył się zmienić 
obowiązujące zasady. Wyjmując z 
ludzkiego ciała serce, Religa prze-
łamał moralne, kulturowe i religijne 
tabu. Kilka dekad temu transplantacja 
serca była według powszechnej opi-
nii działaniem wbrew naturze.
GODZ.- 20:15
UPROWADZONA 3
Thriller / Akcja / Kryminał, Czas trwa-
nia: 108 min., Od lat: 15, Produkcja: 
Francja [2015]
W nowej odsłonie Bryan Mills (po-
nownie Liam Neeson), zostanie 
wrobiony w morderstwo bliskiej mu 
osoby.
Gdy jego ukochana żona zostanie 
zamordowana, a podejrzenie padnie 
na niego, Bryan znów będzie musiał 
zrobić użytek ze „swych wyjątkowych 
umiejętności”, by dorwać winnych, 
oczyścić się z zarzutów i przede 
wszystkim ochronić najdroższą cór-
kę. Jednak tym razem wróg okaże się 
wyjątkowy...
GODZ.- 19:30*, 20:00**
*seans nie odbędzie się 29.04

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 24.04.2015 do 30.04.2015 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 
pojedyńcze wejściówki ufundowane 
przez Kino HELIOS na film pt. „SYSTEM 
(CHILD 44) ” w Legnicy – do wykorzysta-
nia w PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją wygrać, 
wyślij maila na adres konkursy@24le-
gnica.pl w treści podając imię i nazwisko 
oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI 
JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

14POLECAMY
redakcja@24legnica.pl 23 kwietnia 2015
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15WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl23 kwietnia 2015

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,86 zł 48 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

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 projek-
cie „Teatr Opowieści” z udziałem 
reżyserów spektakli: Piotra Cie-
plaka, Łukasza Czuja, Katarzyny 

Dworak, Pawła Wolaka, Lecha 
Raczaka oraz dyrektora teatru 
w Legnicy, Jacka Głomba, którą 
poprowadzi Łukasz 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)

Fot.: karol Budrewicz

Teatr Modrzejewskiej ufundował dla naszych Czytelników dwa podwójne zaproszenia na spektakle poka-
zywane w ramach „Maratonu Teatru Opowieści”: dwa na „Historię o Miłosiernej czyli Testament psa” (pią-
tek 1 maja, godz. 19.30) oraz dwa na „Konferencję ptaków” (sobota 2 maja, godz. 19.30). Zainteresowanych 
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. 

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. 

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

Wrocławskiej 227

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 25.05.2015 r. o godz.10.00

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

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

p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
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

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Wrocławska 
227, 
KW LE1L/00039156/6
Budynek mieszkalny  
3-kondygnacyjny, uzbro-
jony w sieć energetyczną, 
gaz.,wod.-kan.

obręb
Piekary
dz. nr 415 
i nr 54/4 o 
łącznej 
pow. 773 
m2

lokal 
użytkowy nr 
1 A, pow. 
49,60 m2 na 
parterze

Sala sprzedaży, 
magazyn, wc

87.400,00 zł

(25.600,00 zł)

8.000,00 zł
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