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Akcjonariusze nie pożarli KGHM
Skarb Państwa zadowolił się niższą dywidendą z miedziowej spółki niż w poprzednich latach. Odkąd wszedł w życie podatek od wydobycia niektórych 
kopalin, łupi ją w inny sposób.

Decyzją Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy KGHM na 
dywidendę dla akcjonariu-
szy pójdzie jedna trzecia z 
2,4 mld zł zysku, wypra-
cowanego przez spółkę w 
ubiegłym roku. Firma bę-
dzie zatem płacić właści-
cielom udziałów po 4 złote 
za akcję. Resztę, czyli ok. 
1,6 mld zł będzie mogła 
wykorzystać na inwestycje 
i inne potrzeby. 

Taki podział zysku 
jest zgodny z rekomen-
dacją przedłożoną akcjo-
nariuszom przez zarząd 
KGHM. Jednocześnie jest 
to jedna z niższych dy-
widend płaconych przez 
spółkę. W ciągu ostatnich 
10 lat do kieszeni akcjona-
riuszy Polska Miedź prze-
lała w tej formie ponad 21,7 
mld zł. Ponieważ Skarb 
Państwa ma niespełna 32 
procent udziałów w kon-
cernie, tylko trzecia część 
tej sumy trafiła do budżetu 
państwa – resztę przejęli 
prywatni inwestorzy.

Między innymi dlatego 
rząd zmienił swój sposób 
działania. Od trzech lat 
drenuje KGHM za pomo-
cą napisanej specjalnie dla 
niej ustawy o podatku od 
wydobycia niektórych ko-
palin. Z tego tytułu spół-
ka wypłaca mu bez mała 2 
miliardy złotych rocznie. 
To pieniądze, które po-
mniejszają zysk Polskiej 
Miedzi, ale minister nie 
musi się nimi dzielić z pry-
watnymi akcjonariuszami.  

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Cyrograf
Te dni, kiedy urzędy skarbowe zrównują się rangą z ca-
łodobowymi sklepami monopolowymi. Tylko szyldy mają 
skromniejsze, bo i tak każdy do nich, obywatel, na czwora-
ka, z pitem w zębach trafi.

Do godziny zero zostało jeszcze kilkadziesiąt godzin, teo-
retycznie dałoby się więc jeszcze trochę pozwlekać, po-
ociągać, ale już anioł mój skarbowy się pojawił i mieczem 
gorejącym na mnie kiwa.
- Ty zawsze wszystko na ostatnią chwilę – marudzi. – Mam 
ja z tobą. Polski nie kochasz, ciężkiej urzędniczej pracy nie 
szanujesz, tylko byś te swoje durnowate felietony pisał albo 
co gorsze ze słuchawkami na uszach po próżnicy się kręcił. 
Tak nie można. Chłopie, ty masz 47 lat, zejdźże w końcu z 
obłoków na ziemię.
Odsuwa obłok, pokazuje szczęśliwe społeczeństwo, któ-
re bez zwłoki rozliczenie we właściwym urzędzie złoży-
ło i ma teraz coś jakby namiastkę raju: święty spokój. Aż 
aniołowi mojemu skarbowemu oczy się cieszą. Gasi ten 
uśmiech, odwraca się w moją stronę. Każe siadać. Kciu-
kiem brudnym od atramentu sunie po pustych rubrykach 
formularza PIT-37.
- NIP, dane identyfikacyjne i adres podatnika, przychód, 
koszta uzyskania przychodu, składka na ubezpieczenie 
zdrowotne – bełkocze.
A gdy odpalam komputer, by rozliczyć się elektronicznie, 
to się wścieka. Bo to anioł tradycjonalista jest, zupełnie 
niepostępowy. Anioł dla którego papier to papier , długopis 
to długopis, atrament to atrament. W niebie – tłumaczy – 
cała buchalteria jest przechowywana w papierowej postaci. 
Wszyscy tam za fanaberię mają internetowe czary mary z 
e-deklaracjami i elektronicznym podpisem, do których tak 
gorliwie zachęca Polaków Minister Finansów.  
- Głuptasy, głuptasy – po ataku szału anioł uśmiecha się 
pobłażliwie, bo anioły, nawet skarbowe, z definicji zostały 
przez Stwórcę obdarzone anielską cierpliwością dla takich 
jak ja obywateli.
Tłumaczy: - A co będzie, jak wam nagle prądu zabrak-
nie? Wszystko się posypie. Nie będzie wiadomo, kto ma 
niedopłatę a komu zwrot, kto rozliczony uczciwie, a kto 
nie, komu odpis, komu ponaglenie, komu mandat . Na kru-
chych fundamentach ten wasz ziemski porządek oparty. 
I dowodzi wyższości życia wiecznego nad doczesnym by-
towaniem.
Gdyby żył mój tato, pewnie by się zaprzyjaźnili. On też lu-
bił porządek w papierach. Miał do nich cierpliwość. Wie-
dział, co w która rubrykę wpisać.  Dodawał, odejmował, 
mnożył, dzielił, aż wychodziło tak jak powinno wyjść. W 
jego przypadku wieczność też okazała się nieodparatą po-
kusą.
Zamiast taty mam przy sobie teraz anioła skarbowego. 
Jest jak surowy ksiądz proboszcz. Albo jak wczesny ma-
jowy chrabąszcz w chitynowym pancerzyku, zupełnie nie 
do pogłaskania. Wiem, że będzie mi się śnił, a jego miecz 
gorejący będzie coraz bliżej mojej głowy – i może zajmą 
się od niego brwi, rzęsy, włosy na brodzie – aż wypełnię 
wszystkie rubryki jak należy i podpiszę cyrograf. Anioł 
złoży go na czworo, wsunie do brązowej koperty, zaklei i 
mlasnąwszy: „Nareszcie” – zniknie. 
Czego i Państwu życzę. 

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

Harcerze zrobili film
"Gotowy z nami staniesz". Taki tytuł nosi 42-minutowy film fabularny, nakręcony przez harcerzy z druży-
ny Poczta Harcerska Azymut 95, ich znajomych i rodziców. Opowiada o legnickiej dziewczynce, która za 
sprawą pamiętnika dziadka - powstańca z Warszawy - przenosi się wyobraźnią do roku 1944. - Chcemy 
pokazać ten obraz na paru festiwalach i konkurach - mówi dumny ze swojej drużyny podharcmistrz Jerzy 
Jerzy Janicki. A dzieciaki połknęły bakcyla: już chodzi im po głowach inna historia - o Enigmie.

Filmowa przygoda legnic-
kich harcerzy zaczęła się od 
szalonego pomysłu na uczcze-
nie 70. rocznicy powstania war-
szawskiego. Gdy zastanawiali 
się, jak wyjść poza banał i sztam-
pę, ktoś rzucił: zróbmy film. Na 
początku miało być skromnie: 
dwie, trzy sceny i koniec.

- Ale młodzież przynosiła 
tak fantastyczne pomysły do 
scenariusza, że żal było z czego-
kolwiek rezygnować - opowiada 
Jerzy Janicki, drużynowy Poczty 
Harcerskiej Azymut 95. - Pro-
jekt rozrastał się coraz bardziej, 
dochodziły nowe wątki, trzeba 
było wciągnąć do ekipy aktor-
skiej osoby spoza drużyny. Gdy 
zabraliśmy się za napisy końco-
we, okazało się, że w pracę nad 
filmem zaangażowało się około 
130 osób.

Scenariusz to dzieło Alek-
sandry Janickiej, Anny Tokar-
skiej, Natalii Różyckiej, Joli 
Dyki i Zuzi Kudły. Jedną z 
głównych ról zagrał autentyczny 
powstaniec, osiadły po wojnie w 
Legnicy Zbigniew Grochow-
ski - dziadek jednej z harcerek 
z drużyny Janickiego. W filmie 
ma wnuczkę, która po lekcji o 
powstaniu warszawskim przy-
chodzi ciekawa jego wojennych 
wspomnień i dowiaduje się, że 
w 1944 roku prowadził dzien-
nik. Dziewczynka odnajduje w 
piwnicy te zapiski. Czyta. Rela-
cje są tak sugestywne, że odtąd 
żyje równocześnie w dwóch 
światach: w Legnicy, gdzie cho-
dzi po ulicach, i w starej War-
szawie, gdzie jako powstańcy 
walczą z Niemcami jej koledzy 
ze szkoły, drużyny, podwórka. 
W wyobraźni odgrywa epizody 
opisane przez dziadka, prze-

żywa z nim momenty chwały 
i upadku. Gdy dowiaduje się 
z pamiętnika, że dziadek nie 
zdał broni, tylko zakopał ją w 
lesie, Ania namawia drużynę, 
żeby pojechać tam na obóz i 
poszukać. To się udaje. Wyko-
pany karabin wraca do dawnego 
właściciela. Przy okazji Ania od-
krywa historię swojej rodziny i 
łańcuszka, który nosi od małego.

Na ekranie sceny współcze-
sne skrzą się od kolorów, wszyst-
kie historyczne retrospekcje są 
czarno-białe. Dziadka Ani w 
młodości zagrał Kacper Karoń. 
Trudnej roli dziewczyny nie-
mieckiego oficera (której obci-
nają włosy) podjęła się Patrycja 
Piwowar, drużynowa drużyny 
Horyzont z Związku HR. W 
filmie poza harcerzami z Poczty 
Harcerskiej Azymut 95 zagrali 
członkowie drużyny harcerskiej 
Azymut 177.

Przed przystąpieniem do 
pracy ekipa zapoznała się z re-
aliami wojennej Warszawy, po-
znała topografię miasta. Zdjęcia 
kręcone były w Legnicy, m.in. 

w starej mleczarni przy ul. Kar-
tuskiej i w legnickich kanałach, 
udających kanały Lindleya, któ-
rymi siedemdziesiąt lat temu 
przemieszczali się powstańcy . Z 
premedytacją wykorzystano na 
plenery dawną siedzibę gesta-
po przy ul. Kartuskiej - ponure 
gmaszysko z charakterystycz-
nym układem cegieł na elewacji. 
W profesjonalnych produkcjach 
Legnica bywała już Berlinem - 
u harcerzy gra Warszawę.

- Zależało nam na tym, by 
wszystko wyglądało autentycz-
nie - opowiada Janicki. - Uży-
waliśmy prawdziwej broni udo-
stępnionej przez kolekcjonerów: 
Mauser 98k, MP-40, Mosin, 
TT itp. Harcerze przeszli kurs 
strzelecki, by umieli się z nią ob-
chodzić. Na ekranie pojawiają 
się zabytkowe pojazdy. Korzy-
staliśmy też z opieki aktorów 
Teatru Modrzejewskiej.

Film jest prawie ukończo-
ny. Do dokręcenia zostały dwie 
sceny - ekipa czeka tylko na 
odpowiednią, przypominającą 
sierpniowe upały, pogodę. Wy-

czyn jest tym większy, że har-
cerze nakręcili "Gotowego" bez 
pieniędzy, korzystając wyłącznie 
z pomocy przyjaciół i rodzin. Z 
dumą zaprezentują go na festi-
walach oraz zgłoszą do konkur-
sów.

- Rozbudził się w nas apetyt 
na filmowanie - zdradza Jerzy 
Janicki. - Wkrótce jedziemy do 
Londynu. Zabieramy kamerę, 
aby nagrać na zapas sceny do 
następnej produkcji, o łamaniu 
szyfru Enigmy przez polskich 
naukowców. Jedna z naszych 
harcerek jest rodziną Jerzego 
Różyckiego, który wspólnie z 
Marianem Rojewskim i Hen-
rykiem Zygalskim złamali kod. 
Najprawdopodobniej jako nie-
liczni będziemy mogli dotknąć 
oryginalnej Enigmy, więc żal 
byłoby nie wykorzystać okazji 
do zrobienia filmu o jednej z 
najbardziej fascynujących histo-
rii z II wojny światowej.

FOT. JERZY JANICKI/ POCZ-
TA HARCERSKA AZYMUT 95 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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W Legnicy tańsze żłobki dla wszystkich dzieci

Prezydent  
Tadeusz  
Krzakowski: 

-Wychodzimy naprzeciw 
potrzebom młodych rodzin. 
Taka polityka społeczna 
umożliwia mamom podej-
mowanie pracy zawodowej. 
Sprzyja zawodowej akty-
wizacji i korzystaniu z coraz 
większej ilości pojawiających 
się w Legnicy ofert pracy. W 
wielu domowych budżetach 
pozostaną zaoszczędzo-
ne pieniądze, które można 
wydać na inne, ważne cele. 
Obniżanie kosztów funk-
cjonowania rodzin i wycho-
wywania potomstwa może 
też mieć korzystny wpływ 
na odwrócenie negatywnych 
tendencji demograficznych. 
Chcemy, by w naszym mie-
ście przychodziło na świat 
więcej dzieci. 

Dobre wiadomości są także dla rodzin, których Karta nie obejmuje. Prezydencki program „Legnica przyjazna rodzinie” obniża koszty pobytu dzieci w 
żłobkach publicznych. 

Opłata za jedną godzinę 
przebywania każdego dziec-
ka w żłobku zmniejsza się z 
1,75 zł do 1,05 zł, czyli aż o 
40 procent. Przypomnijmy, 
że posiadacze Kart Dużej 
Rodziny będą mogli dodat-
kowo korzystać z ulgi za 
pobyt dziecka w żłobku w 
wysokości 50 procent. 

Ponadto wszystkich 
podopiecznych legnickich 
żłobków obejmie zasada, 
według której nie będzie po-
bierana opłata w przypadku, 
gdy dziecko jest nieobecne 
w żłobku przez co najmniej 
kolejne 3 dni. Wcześniej 
taka reguła dotyczyła tylko 
dzieci uczęszczających do 
publicznych przedszkoli. 

W Legnicy trwają zapisy 
do czterech prowadzonych 
przez gminę żłobków na 
rok 2015/2016. Te placówki 
opiekuńcze działają w struk-
turze MOPS. Miasto dyspo-

nuje prawie 380 miejscami 
dla maluchów w wieku od 
20 tygodni do 3 lat. W ubie-
głym roku naborem do żłob-

ków zainteresowanych było 
345 rodzin. Wszystkie dzieci 
zostały przyjęte. 

Dla rodziny – bez głosu sprzeciwu
Legnica przyjazna rodzinie! Rada Miejska Legnicy jednogłośnie poparła projekt prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, który jest ogromnym wsparciem 
dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących w naszym mieście. Są to bardzo dobre wiadomości dla legniczan.

Na sesji Rady Miejskiej 
(27 kwietnia) bez głosu sprze-
ciwu poparto program pre-
zydenta „Legnica przyjazna 
rodzinie”. Projekt uchwały w 
sprawie wprowadzenia pro-
gramu wsparcia rodzin wielo-
dzietnych był zwieńczeniem 
wielomiesięcznych przygoto-
wań i konsultacji prezydenta 
Legnicy ze środowiskami lo-
kalnymi. 

Nawiązuje on do ogólno-

polskiej Karty Dużej Rodziny, 
wprowadzając lokalne, miej-
skie formy pomocy. Dotyczy 
rodzin zamieszkałych na te-
renie Legnicy, składających się 
z rodziców (rodzica) lub opie-
kunów (opiekuna) i mających 
na utrzymaniu troje lub więcej 
dzieci w wieku do 18 lat. Gdy 
dziecko uczy się lub studiuje – 
do ukończenia 25 roku życia. 
Ograniczeń wiekowych nie ma 
w przypadku dzieci posiadają-

cych orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności. Każda z 
rodzin objętych programem 
musi posiadać Kartę Dużej 
Rodziny. Można ją uzyskać w 
wydziale zdrowia i spraw spo-
łecznych Urzędu Miasta Le-
gnicy. Szacuje się, że z dobro-
dziejstw Karty będzie mogło 
skorzystać w naszym mieście 
ponad 7 tysięcy osób. 

System lokalnych ulg i 
preferencji dla członków du-
żych rodzin zamieszkałych 
w Legnicy obejmuje:
•	 zniżki w wysokości 50 

proc. obowiązującej 
stawki w opłacie za po-
byt i opiekę nad dziec-
kiem we wszystkich pu-
blicznych żłobkach; 

•	 zniżki w wysokości 50 
proc. obowiązującej 
stawki w opłacie za po-
byt i opiekę nad dziec-
kiem we wszystkich pu-
blicznych przedszkolach;

•	 bilet okresowy (na cały 
miesiąc) za przejazdy 
autobusami Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Ko-
munikacyjnego w cenie 
30 zł na wszystkie linie 
w każdy dzień miesiąca 
oraz bilet jednorazowy 
kosztujący 1 zł;

•	 zniżki wynoszące 50 
proc. obowiązującej 

stawki za bilet wstępu na 
prowadzone przez Ośro-
dek Sportu i Rekreacji 
kąpielisko, baseny od-
kryte i lodowisko;

•	 zniżkę w wysokości 
50 proc. ceny biletu na 
basen „Bąbelek” przy 
Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 3 oraz 
na basen „Delfinek” przy 
Szkole Podstawowej nr 
7;

•	 Legnickie Centrum 
Kultury udzieli 30 proc. 
zniżki w cenie biletu na 
koncerty i inne wydarze-
nie biletowane oraz 20 
proc. zniżki na wszystkie 
płatne zajęcia prowadzo-
ne przez LCK;

•	 Galeria Sztuki zapew-
ni bezpłatny dostęp do 
wszystkich organizo-
wanych przedsięwzięć 
artystycznych i eduka-
cyjnych;

•	 Muzeum Miedzi zapew-
ni bezpłatne codzienne 
zwiedzanie wystaw;

•	 Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe zapewni 
20 proc. zniżki na pierw-
sze trzy noclegi oraz 
bezpłatne noclegi dla 
dzieci poniżej 7 lat.

Utrzymana również bę-
dzie 50-procentowa ulga w 
opłacie za pobyt w przed-
szkolach dzieci, których 
rodzice uzyskują niskie do-
chody. Zniżka nadal będzie 
przyznawana na wniosek 
rodziców. Program „Legni-
ca przyjazna rodzinie” ma 
charakter otwarty i mogą 
przyłączyć się do niego tak-
że inne zainteresowane pod-
mioty, które zaoferują zniżki 
i preferencje na zawarte w 
swej ofercie dobra i usłu-
gi. Staną się one kolejnymi 
partnerami programu. 



Większość trasy liczącej 
3,5 tysiąca kilometrów Piotr 
Ziętal przejedzie samotnie na 
rowerze. Tylko 410 kilometrów 
przez Czechy postanowił po-
konać pociągiem - z koniecz-
ności: brakło mu urlopu. Ale 
ten kraj zdążył spenetrować na 
rowerze podczas dwóch wcze-
śniejszych wypraw: dookoła 
Czech i szlakiem browarów.

Na Bałkany zajrzał w ubie-
głym roku i tak bardzo mu się 
tam spodobało, że w tym roku 
zatoczy większe koło. Spo-
dziewa się po drodze pięknych 
widoków, ciekawych zabytków, 
rozmów z tubylcami.

- Ujęła mnie gościnność 
i życzliwość tamtejszej lud-
ności - mówi Ziętal. - I chcę 
zamknąć temat Bałkanów. Ko-
lejne wyprawy będą już po za-
chodniej Europie.

Start 12 maja spod Fon-

tanny Neptuna na legnickim 
Rynku. Powrót - 5 lipca. Trzy 
tygodnie jazdy na rowerze 
wymagają żelaznej kondycji. 
Dziennie do przejechania bę-

dzie po 120 kilometrów. Le-
gniczanin lubi takie wyzwania. 
Rok temu dotarł do Dubrow-
nika. W 2013 roku pokonał 

na rowerze 2516 kilometrów 
szlakiem czeskich browarów. w 
20112 zaliczył 3394 km wokół 
Balatonu. W 2011 roku podjął 
wyprawę dookoła Litwy, Łotwy 

i Estonii (3000 km(. W 2010 
roku zrobił 1714 kilometrów 
wzdłuż czeskiej granicy. W 
2009 roku w upiornym deszczu 

objechał Polskę dookoła (2714 
km). 8 razy zaliczył Ultramara-
ton Bałtyk Bieszczady Tour z 
Świnoujścia do Ustrzyk Gór-
nych 1008km non-stop. Ma już 
przejechane na rowerze ponad 
80 tysięcy kilometrów.

- Uciekam od tego zwa-
riowanego świata. Podróż na 
Bałkany to kolejna przygoda 
widziana z siodełka roweru, 
sprawdzenie swoich słabości. 
Odkrywam nowe kraje, kultury, 
spotykam wspaniałych i cieka-
wych ludzi - opowiada Piotr 
Ziętal.

Trenuje po pracy i w week-
endy, pokonując za jednym ra-
zem od 50 do 200 kilometrów. 
Pasję legniczanina wspierają 
fi rmy PROFI-MEBLE Le-
gnica, sklep rowerowy WOR-
BIKE, Mario Sat, Zgarniacze 
Wróblewski Zakład Mechani-
ki Maszyn. Jeśli ktoś chce do-
łączyć do tego grona, służymy 
kontaktem do Piotra Ziętala: 
stingiel@wp.pl 

FOT. PIOTR ZIĘTAL
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Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Ziętal objedzie Bałkany 
Piotr Ziętal - legnicki listonosz, który co roku objeżdża na rowerze kawałek Europy -już zaplanował trasę 
nowej wyprawy. Popedałuje na Bałkany. Między 12 czerwca a 5 lipca zamierza odwiedzić Czechy, Słowa-
cję, Węgry, Serbię, Bułgarię, Macedonię, Albanię, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę oraz Chorwację.

Fontanna Neptuna w Legnicy to miejsce, od które-
go Piotr Ziętal zaczyna każdą rowerową eskapadę. 
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Pół tysiąca dzieci wypocznie z TPD
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy rozpoczęło rekrutację na krajowe i zagraniczne kolonie letnie dla dzieci.

Dla dzieci z regionu 
legnickiego TPD przygo-
towało turnusy w Między-
zdrojach, Darłowie, Karpa-
czu i Szklarskiej Porębie. 
Zaplanowano również 
kolonie zagraniczne: we 
Włoszech i w Austrii. W 
przypadku Austrii rekruta-
cja jest prowadzona tylko 
do końca kwietnia, więc to 
naprawdę ostatni dzwonek, 
aby jeszcze zapisać swoje 
dziecko. Zgłoszenia na po-
zostałe wyjazdy będą przyj-
mowane do wyczerpania 
miejsc.

Jak co roku Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci ofe-
ruje zniżki dla dzieci nie-
pełnosprawnych, z rodzin 
niezamożnych, wielodziet-
nych lub dotkniętych bez-
robociem. Szczegółowych 
informacji udziela biuro 
oddziału przy al. Orła Bia-
łego 2 Legnicy, tel. 76/724-
51-09 lub 691- 670-276. W 
biurze można pobrać rów-
nież karty kwalifikacyjne. 

Piotr Kanikowski
FOT. TPD LEGNICA
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Legnica, ul.Gliwicka 19-21

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

Przyjaźń sprawdziła się na scenie
Na X Regionalnym Integracyjnym Przeglądzie Animacji Teatralnych w Atrium przedszko-
laki z Hobbita znów zrobiły furorę. Dyplomem doceniono przesłanie ich przedstawienia.

Działające w przedszko-
lu kółka teatralne i taneczne 
połączyły siły. Pod kierun-
kiem Justyny Łabuz i Elżbiety 
Radulewicz przygotowały na 
przegląd radosną, roztańczoną 
opowieść o tym, że przyjaźń jest 
kolorowa. Na scenie wyglądali 
uroczo: chłopcy cali na czarno, 
dziewczynki białe jak aniołecz-
ki, a pomiędzy nimi łopot chust 
we wszystkich barwach tęczy. 
Chusty symbolizowały niewi-
dzialne więzi, jakie łączą ich co 
dzień podczas zabawy i pracy. 
Pozytywne przesłanie dotarło 
do publiczności, co potwierdzi-

ły huczne oklaski, składane w 
kulisach gratulacje oraz nagroda 
przyznana przez jury. Rok temu 
też przedszkolaki z Hobbita też 
wróciły z Atrium z dyplomem.

Okazuje się, że Hobbitki 
mają teatr we krwi. Pięcioletnia 
Ania twierdzi, że nie bała się ani 
trochę, choć na prawdziwej sce-
nie, przed tak dużą publiczno-
ścią, występowała po raz pierw-
szy w życiu. Bartek żałował, że 
wszystko trwało tak krótko. Na-
tan też chętnie by jeszcze trochę 
popląsał z chustami. Julę wpraw-
dzie trochę zżerała trema, ale 
było to pozytywne, mobilizujące 

uczucie: wszystko poszło dobrze 
i ze sceny schodziła szczęśliwa 
jak skowroneczek. 

- Nasze dzieci często mają 
okazje do występów, choć są to 
na ogół mniejsze, bardziej kame-
ralne imprezy – mówią Justyna 
Łabuz i Elżbieta Radulewicz. 
- Grają dla swoich kolegów z 
przedszkola, rodziców, babć czy 
dziadków.

W X Regionalnym Integra-
cyjnym Przeglądzie Animacji 
Teatralnych uczestniczyło 12 
zespołów z Legnicy. Hobbit-
ki należały do najmłodszych 
uczestników imprezy. 
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Ostatnie dni lotniska
Urząd Lotnictwa Cywilnego otrzy-
mał wniosek prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego o wykreślenie le-
gnickiego lotniska z ewidencji lot-
nisk. - Trwa analiza załączonych do 
wniosku dokumentów. Decyzja zo-
stanie wydana tak szybko, jak tylko 
to możliwe - mówi Marta Chylińska, 
rzeczniczka prasowa ULC. Wniosek 
prezydenta to konsekwencja decyzji 
Rady Miejskiej w Legnicy sprzed 3 
lat o przekształceniu lotniska w ob-
szar aktywizacji inwestycyjnej. Radny 
Jacek Baczyński zwrócił się do prezy-
denta, by natychmiast po wykreśleniu 
lotniska z ewidencji zwrócić się do 
ULC o zarejestrowanie w tym miej-
scu lądowiska sportowego, co pozwoli 
korzystać z niego np paralotniarzom.
Cała policja na Asnyka
- Od poniedziałku 27 kwietnia do 
zakończenia remontu kierownictwo 
wydziału prewencji legnickiej Policji 
oraz dzielnicowi z terenu miasta peł-
nią służbę w budynku przy ul. Asnyka. 
Numery telefonów funkcjonariuszy 
pozostają bez zmian - informuje po-
dinsp. Sławomir Masojć, oficer pra-
sowy Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy. W wyremontowanym bu-
dynku docelowo siedzibę będą miały 
Wydział Prewencji, Wydział Ruchu 
Drogowego, Wydział Nieletnich i 
Patologii oraz Policyjna Izba Dziecka.
PEKA

Obrona biblioteki
Filia Legnickiej Biblioteki Publicznej na ul. Heweliusza jest zagrożona likwidacją. Plany przewidują, że 
na przełomie roku zbiory muzyczne i specjalne z Heweliusza zostaną przeniesione do nowej siedziby 
przy ul. Mickiewicza 26, a resztę przejmie biblioteka przy ul. Neptuna. Radni stawiają jednak opór

Po burzliwej dyskusji, rada 
miejska postanowiła nie gło-
sować projektu uchwały w tej 
sprawie. Ale prezydencki pro-
jekt powróci pod obrady, być 
może już za miesiąc. 

Formalnie filia nr 4 ma zo-
stać połączona z filią na 7 na 
ul. Neptuna. Jeszcze w 1999 
roku z obu korzystało łącznie 
6.062 czytelników - obecnie to 
niespełna 2.655 osób. Spadek 
jest dramatyczny. Odzwiercie-
dla tendencję obserwowaną w 
całym kraju, nieobcą również 
innym filiom Legnickiej Bi-
blioteki Publicznej, choć kryzys 
czytelnictwa na osiedlu Koper-
nik jest najbardziej spektakular-
ny.

To ważny, ale nie jedyny 
powód, dla którego Anna Gą-
towska - dyrektorka Legnickiej 
Biblioteki Publicznej - zapro-
ponowała zmiany. Filia nr 4 
oraz filia zbiorów muzycznych i 
specjalnych mieszczą się na pię-
trze tzw. blaszaka należącego do 
Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Choć udostępniają 
oprócz książek zbiory specjalne, 
na przykład książki mówione, 
wielu potencjalnych czytelni-
ków nie ma szans dostać się do 
wypożyczalni, bo budynek jest 
pozbawiony windy i podjazdu 
dla niepełnosprawnych. Inwa-
lidzi lub matki z dzieckiem w 
wózku choćby chcieli nie wdra-
pią się na górę.

Sam budynek odstręcza. 

Pokruszone schody, zniszczone 
ściany, stare okna przez które 
hula wiatr, brud. W zimie tem-
peratura w bibliotece obniża się 
do 12-14 stopni Celsjusza, więc 
żeby nie zamarznąć trzeba się 
dogrzewać farelkami. Latem, 
dla odmiany, robi się w środku 
tak gorąco, że zdarzały się za-
słabnięcia.

- Od lat nie możemy do-
prosić w spółdzielni o zrobienie 
remontu - mówi Anna Gątow-
ska.

Za przenosinami przema-
wiają też względy ekonomiczne. 
Za pomieszczenia w blaszaku 
LBP płaci spółdzielni co mie-
siąc prawie 4,9 tys. zł czynszu. 
Żadna z filii biblioteki nie ma 
tak kosztownej siedziby. Z wy-
liczeń urzędu miasta wynika, że 
dzięki przenosinom samorząd 
zaoszczędziłby 34 tys. zł rocz-
nie.

Lokal przy ul. Mickiewicza 
26, gdzie będą udostępniane 
zbiory muzyczne i specjalne, jest 
tańszy, ciepły, umiejscowiony na 
parterze i dostępny także dla 
osób na wózkach inwalidzkich. 
Poza tym to blisko centrum 
miasta, więc Anna Gątowska 
wierzy, że zaczną odwiedzać go 
czytelnicy ze śródmieścia, dla 
których na ulicę Heweliusza 
było za daleko.  

Na sesji zdecydowanie 
przeciwko zmianie wypowie-
dzieli się radni Platformy Oby-
watelskiej oraz Prawa i Spra-

wiedliwości.
Radny Jarosław Rabczenko 

(PO) zwrócił uwagę na fakt, że 
jeśli miasto zamyka bibliotekę 
na ul. Heweliusza ze względu 
na spadek czytelnictwa, to czy-
telnictwa raczej nie wzmocni. 
- Mamy w tym przypadku do 
czynienia z klasycznym para-
grafem 22 - mówił Rabczenko, 
dyskretnie dowodząc przy oka-
zji, że zna twórczość Josepha 
Hellera.

Jan Szynalski (PO) wystą-
pił w podwójnej roli: radnego i 
prezesa Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, czyli zarząd-
cy budynku, z którego chce 
się wyprowadzić biblioteka. 
Bronił LSM przed zarzutami, 
że zdziera z najemcy wysoki 
czynsz i nie robi nic, by po-
prawić stan techniczny bla-
szaka. Odwoływał się też do 
społecznej odpowiedzialności 
za mieszkańców Kopernika II. 
- Na całym osiedlu jedynym 
miejscem kultury będzie Ober-
ża - straszył, więc Wojciech Ci-
choń (klub radnych Tadeusza 
Krzakowskiego) zaproponował, 
by spółdzielnia utworzyła w 
zwolnionym lokalu filę swojego 
domu kultury.

Radny Maciej Kupaj (PO): 
- Chce się pozbawić do księgo-
zbioru grupę ponad 1300 czy-
telników z Filii LBP nr 7 .

Radny Zbigniew Bytnar 
(PiS): - Dziwimy się, że prezy-
dent zgłasza takie uchwały dla 

iluzorycznych oszczędności.
Radna Ewa Szymańska 

(PiS): - Zakładana redukcja 
kosztów to 34 tysiące złotych. 
Samo wydawanie miejskiej ga-
zetki kosztuje samorząd 7 tys. zł 
miesięcznie, więc rocznie wyda-
jemy na ten magazyn dwa razy 
więcej niż na bibliotekę przy ul. 
Heweliusza.

Wiceprezydent Dorota 
Purgal zwracała uwagę, że w 
dyskusję nad losem bibliote-
ki na Koperniku II wplotła się 
demagogia. Sama apelowała o 
rozsądek.

- Nikt niczego nie likwidu-
je. Mówimy o przeniesieniu jed-
nej filii do drugiej - tłumaczyła. 
- Dla zbiorów muzycznych i 
specjalnych utworzony zostanie 
przy ul. Mickiewicza odrębny 
punkt, bardziej dostępny dla 
czytelników z centrum miasta. 
Jeśli Legnicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa przeprowadzi 
kapitalny remont budynku, w 
którym mieści się dziś bibliote-
ka, to za 6 miesięcy nie będzie 
powodów do jej likwidacji.

Ostatecznie Ewa Szy-
mańska (PiS) złożyła wniosek 
formalny, by problematycz-
ną uchwałę zdjąć z porządku 
obrad. Jej wniosek zdobył w 
głosowaniu większość głosów 
(12/10). W związku z tym po-
mysł połączenia filii LBP zo-
stanie przedyskutowany na po-
siedzeniach komisji i wróci na 
sesję być może jeszcze w maju.

Tomasz K. zgłasza alibi
Wciąż nie zakończył się proces czterech mło-
dych legniczan odpowiadających za zniszczenie 
94 nagrobków na cmentarzu komunalnym. W 
ostatniej chwili jeden z oskarżonych, Tomasz 
K., przypomniał sobie, że ma alibi na na począ-
tek lutego 2013 roku, kiedy miało dojść do de-
wastacji. Ze względu na jego prawo do obrony, 
sędzia Katarzyna Sobieska musiała odroczyć o 
miesiąc mowy końcowe.

W okresie od 2012 do 
2013 roku legnicki cmentarz 
był dewastowany trzykrotnie. 
Ostatnie zgłoszenie o rozbi-
tych nagrobkach pochodzi z 
4 lutego 2013 roku. Prokura-
tura przypisała ten czyn trój-
ce z oskarżonych: 22-letnie-
mu wówczas Tomaszowi K., 
23-letniemu Arturowi Rz. i 
osiemnastolatkowi Mariuszowi 
M. Po sześciu miesiącach pro-
cesu Tomasz K. przypomniał 
sobie, że ma alibi na ten okres: 
od 28 stycznia do 15 lutego 
2013 roku przebywał bowiem 
poza Legnicą. Trwały ferie zi-
mowe, nie miał zajęć w legnic-
kim liceum dla dorosłych, gdzie 
przygotowywał się do matury, 
więc - jak twierdzi - skorzystał 
z okazji, by przez dwa tygodnie 
pomieszkać ze swoją dziewczy-
ną we Wrocławiu.

Na następnej rozprawie sąd 
sprawdzi, czy dziewczyna To-
masza K. potwierdzi jego alibi, 
a przy wydawaniu wyroku oce-
ni wiarygodność tego dowodu. 
o ile strony nie złożą nowych 
wniosków dowodowych, spra-
wa ma szansę zakończyć się 
pod koniec maja.

Poza Tomaszem K, Ar-
turem Rz i Mariuszem M. o 

niszczenie grobów oskarżony 
został też Dorian D. (26 lat). Z 
ustaleń prokuratury wynika, że 
to on i jego kuzyn, Artur Rz., 
dokonali pierwszej dewastacji 
na cmentarzu – w kwietniu 
2012 roku we dwójkę zniszczy-
li 9 grobów.   W lutym oraz na 
przełomie lipca i sierpnia 2013 
roku Artur Rz. dwukrotnie po-
wtórzył ten wyczyn z Toma-
szem i Mariuszem. Najpierw 
uszkodzili 44 nagrobki i 2 figu-
ry świętych, potem kolejne 22. 
Za czwartym razem Tomasz K. 
i Mariusz M.   działali już sami, 
bez Artura. W wigilijną noc 
przyszli na cmentarz, wypili 
piwo nad mogiłą babci Tomka 
i zostawiwszy puste puszki na 
grobie, kopali oraz przewracali 
inne pomniki.

Trzech głównych spraw-
ców policja zatrzymała 3 stycz-
nia 2014 roku, Doriana D. – ty-
dzień później. Wydał go kuzyn 
i na przesłuchaniach opo-
wiedział o innych wspólnych 
grzechach: dwóch spalonych 
altankach i psie-przybłędzie, 
którego we dwójkę z Dorianem 
powiesili na haku, stłukli ki-
jem a potem zabili, podcinając 
zwierzęciu gardło.

Piotr Kanikowski

Uzdrowieni przez dotyk
- Miałam w piersi 

guza. Wielkości śliw-
ki. Bałam się operacji, 
więc za namową cio-
ci poszłam  do pana 
Darka. Po czterech 
wizytach pan Darek 
powiedział, żebym 
poszła na na USG.  I 
rzeczywiście, badanie 
pokazało, że guzek jest 
o połowę mniejszy. 
Więc chodziłam dalej. 
Po kolejnych pięciu 
był już maluteńki, jak 
pestka wiśni. Po jesz-
cze czterech znikł. – 
opowiada wzruszona 
Jonna Kotas ze Świd-
nicy.  Zaraz jednak 
dodaje, że i tak będzie 
tu zaglądać, bo teraz 

przywozi na wizyty 
swoją mamę i ciocię.

Mama pani Joanny  
ma cukrzycę i kilka in-
nych chorób. Skaczące 
ciśnienie, puchną jej 
nogi. Też jest już po 
pierwszych badaniach 
i wiele wyników krwi 
się poprawiło. Ob-
niżyła dawki przyj-
mowanych lekarstw a 
mimo to dobre wyniki 
się utrzymują. – Ale 
poza wynikami jest też 
samopoczucie. A czuję 
się dużo lepiej. Jeszcze 
przed Bożym Naro-
dzeniem  tak mnie 
nogi bolały, ze zakupy 
w hipermarkecie to 
była katorga, a teraz 

potrafię iść na dwugo-
dzinny spacer. Jestem 
dziesięć lat młodsza. I 
miałam taką chropo-
watą skórę na rękach, 
egzemę jakąś. Też 
zniknęła! 

Egzemy na rękach 
i chroniczny katar 
były też od kilku lat 
przekleństwem pana 
Janusza Pikoły z Wał-
brzycha. Próbował 
już wszystkiego, był 
u wielu specjalistów, 
korzystał z akupunk-
tury, zażywał leki ho-
meopatyczne. I nic. 
Wreszcie w lutym 
tego roku trafił do 
pana Darka. – Zbliża-
ła się wiosna, a wiosną 

katar zawsze się nasi-
lał, więc myślałem o 
nim z lękiem. Kilka 
lat temu trochę mi 
pomógł inny uzdrowi-
ciel, to postanowiłem 
spróbować u tego. Ale 
efekt u pana Darka 
przeszedł moje naj-
śmielsze oczekiwania. 
Mamy maj, rośliny 
pylą na całego, a ja nie 
mam kataru. Wcale! 
No i pęknięcia na dło-
niach wygoiły się, ręce 
wyglądają normalnie, 
nie pieką, nie swędzą. 
Miałem też problemy 
gastryczne, ale one 
także minęły. Naresz-
cie wiem, że dotyk na-
prawdę potrafi uzdra-

wiać!
 A pan Daniel 

Wiencyk od lat cier-
piał na wątrobę. Ow-
szem, zaczęło się gdy 
nadużywał alkoholu, 
jednak później, mimo 
że już się szanował, 
choroba postępowa-
ła. Próby wątrobowe 
wypadały bardzo źle i 
powoli wydawało się, 
że jedyną szansą dla 
niego jest przeszczep. 
Tyle, że to szansa ma-
luteńka. 

- Tonący się brzy-
twy chwyta, więc żona 
przywiozła mnie do 
pana Darka. Po pię-
ciu wizytach namówił 
mnie na badanie kon-

trolne. I co? Powta-
rzali je dwa razy, bojąc 
się jakiejś pomyłki. Bo 
wyniki tak świetne, 
że nie chcieli wierzyć, 
że to moje. Od tego 
czasu byłem tu jesz-
cze kilka razy. Gdy do 
pana Darka trafiłem, 
sprawność mojej wą-
troby oceniali poniże 
10 procent, a teraz jest 
powyżej 50. Zresztą 
sam to wiem, bo mogę 
jeść rzeczy, których 
rok temu nawet bym 
ze strachu przed bó-
lem nie tknął.   

(ego)  

Dariusz Dyda przyjmuje w Legnicy, ul. Ściegiennego 1. Rejestracja tylko telefoniczna, nr 
881 488 989
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Prawy prosty w Kropiwnickiego
Zjednoczona Prawica chce, aby komisja etyki ukarała legnickiego posła Roberta Kropiwnickiego. Złożyła też wniosek o odwołanie go z funkcji przewod-
niczącego komisji odpowiedzialności konstytucyjnej i interweniuje u marszałka Sejmu. O co chodzi?

Komisja kierowana przez 
Roberta Kropiwnickiego przy-
gotowała dla Sejmu opinie do 
wniosków Platformy Obywa-
telskiej o postawienie przed 
Trybunałem Stanu byłego pre-
miera Jarosława Kaczyńskiego 
i ministra sprawiedliwości w 
PiS-owskim rządzie Zbignie-
wa Ziobry. Obu zarzuca się 
łamanie konstytucji i innych 
ważnych ustaw. Argumentem 
za ukaraniem Kaczyńskiego 
oraz Ziobry mają być m.in. 
ustalenia sejmowych komisji 
śledczych: w sprawie śmierci 
Barbary Blidy i naciskowej.

Robert Kropiwnicki uznał, 
że postępowanie dowodowe 
w sprawie Zbigniewa Ziobry 
zostało zakończone. Zarzą-
dził wstępne głosowanie nad 
pociągnięciem eksministra do 
odpowiedzialności konstytu-
cyjnej. Posłowie Zjednoczonej 
Prawicy i pełnomocnik Ziobry 
próbowali odwlec ten moment, 
zgłaszając przed tygodniem 
wnioski o przesłuchanie pięciu 

świadków, ale wiceprzewod-
niczący się na to nie zgodził. 
Według niego wszyscy wnio-
skowani świadkowie wcześniej 
składali zeznania przed komi-
sją naciskową, więc ich słowa 
są w aktach.

- Takie zachowanie prze-
wodniczącego, który sugeruje, 
że nie potrzeba słuchać świad-
ków obrony przeczy wszelkim 
standardom postępowania 
karnego i ustawy o Trybuna-
le Stanu - mówi Arkadiusz 
Mularczyka ze Zjednoczonej 
Prawicy, wiceprzewodniczą-
cy komisji odpowiedzialności 
konstytucyjnej. Podważając 
argumentację Kropiwnickie-
go przypomina, że wszyscy 
świadkowie występujący przed 
komisją odpowiedzialności 
konstytucyjnej byli słuchani 
także przez komisję nacisko-
wą.

- Przewodniczący Kro-
piwnicki zrobił zatem rozróż-
nienie na świadków obrony, 
których nie musi wzywać, i 
świadków oskarżenia, któ-
rych słuchaliśmy w pewnych 
przypadkach nawet dwukrot-
nie - twierdzi Mularczyk, za-

rzucając legnickiemu posłowi 
stronniczość, brak obiektywi-
zmu i nierespektowanie przy-
należnego każdemu prawa do 
obrony.

Jego zdaniem, z tego po-
wodu opinia komisji odpo-
wiedzialności konstytucyjnej 
obarczona będzie procedural-
ną wadą niweczącą dwa lata jej 
pracy. Zjednoczona Prawica 
złożyła za jednym zamachem 
trzy wnioski:  o odwołanie 
szefa sejmowej komisji od-
powiedzialności konstytucyj-
nej Roberta Kropiwnickiego, 
o ukaranie go przez komisję 
etyki poselskiej oraz o zajęcie 
się sprawą przez prezydium 
Sejmu.

- Ta procedura przed ko-
misją ma charakter sądu kap-
turowego nad Zbigniewem 
Ziobrą - interpretuje wyda-
rzenia Arkadiusz Mularczyk. 
- Przed wyborami Bronisław 
Komorowski potrzebuje suk-
cesów i potwierdzenia, że śro-
dowisko kandydata PiS-u ob-
ciążają działania prowadzone z 
naruszeniem prawa.

Poseł Robert Kropiwnicki 
widzi sprawę zupełnie odwrot-

nie:
- Zbliżają się wybory. Dla-

tego Zjednoczenie Prawicy 
próbuje zablokować postawie-
nie Zbigniewa Ziobry przed 
Trybunałem Stanu, choć ko-
misja jest już gotowa do wy-
dania opinii - mówi Robert 
Kropiwnicki.

Poseł Tomasz Garbowski - 
przewodniczący sejmowej ko-

misji etyki poselskiej - nie jest 
pewien, czy wniosek Zjedno-
czonej Prawicy kwalifikuje się 
do rozpatrzenia. Według nie-
go to efekt konfliktu pomiędzy 
przewodniczącym komisji od-
powiedzialności konstytucyj-
nej Robertem Kropiwnickim a 
wiceprzewodniczącym Arka-
diuszem Mularczykiem.

- Postanowiliśmy zaprosić 

obu posłów na bezpośrednią 
rozmowę podczas posiedzenia 
komisji etyki zaplanowanego 
na 13 maja - mówi Tomasz 
Garbowski. - Chcemy wy-
słuchać obu i dopiero wtedy 
podejmiemy decyzję, czy bę-
dziemy w ogóle rozpatrywać 
wniosek o ukaranie posła Ro-
berta Kropiwnickiego.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Bieg na 2 nogi i 4 łapy
1 maja o godz. 10 z bieżni boiska treningowego w Parku Miejskim Franciszek Gogół, 57-letni zdun z Legnicy, i jego pies Dino rozpoczną bieg 
dookoła Polski. Będą pokonywać dziennie po 50-60 kilometrów i pod koniec czerwca, po pokonaniu 3,5 tys. kilometrów, wrócą do domu. Biegną, 
aby zwrócić uwagę na los zwierząt.

Informacje o wyprawie 
rozniosły się wśród psiarzy. 
Zainteresowanie jest ogromne. 
Do pana Franciszka zgłasza-
ją się osoby, które chciałyby 
go podjąć na trasie, pomóc, 
włączyć się w jego akcję. W 
Gryfinie na Dino oczekuje 
młodzież z ośrodka szkolno
-wychowawczego. Szykuje się 
huczne powitanie w Zakopa-
nem. Biegacza wspierają stra-
żacy-ochotnicy, oferując mu 
na odpoczynek ciepły kąt w 
remizach.

Dotąd nikt nie obiegł Pol-
ski z psem. Kundelek Dino 
wydaje się mniej skupiony na 
wyzwaniu niż jego pan - w 
głowie mu głównie zabawa. 
Ale uwielbia ruch i przestrzeń, 
więc wszystko gra. Biegnąc, 
Franciszek Gogół będzie 
pchał przed sobą ważący ok. 
40 kilogramów wózek z kar-
mą, namiotem, śpiworem i 
resztą ekwipunku. Zakłada, 

że część trasy Dino przejedzie 
w wózku. Najciężej będzie na 
górskich etapach, ale legni-
czanin zdecydowanie odrzuca 
pomysł, by skorzystać z pomo-
cy zaprzyjaźnionych rowerzy-
stów, podczepić wózek do ro-
werów i w ten sposób ułatwić 
mu pokonanie krytycznych 
odcinków trasy.

Dziarski 57-latek zaliczył 
już w życiu ultramaraton, kil-
ka maratonów i rowerową 
wyprawę dookoła Polski. To 
podczas niej znalazł w rowie 
porzuconego psa. Zdawało 
mu się wówczas, że zrobił dla 
zwierzaka wszystko co mógł: 
oddał mu swoje jedzenie, wodę 
i pojechał dalej. Potem przez 
cztery lata nie potrafił wyma-
zać z pamięci tego spotkania. 
Szukał sposobu, by uwrażliwić 
ludzi na los zwierząt.

- Nie musimy ich kochać, 
jak święty Franciszek, który 
nawet ze skowronkami wiódł 

rozmowy. Ale powinniśmy 
szanować ich prawa - uważa 
Gogół.

Pomysł biegu w intencji 
zwierząt podpowiedział mu 
Adam Serafin, który został 
dobrym przedsięwzięcia, orga-
nizatorem i specjalistą od logi-
styki. Do współpracy udało się 
pozyskać szereg firm, stowa-
rzyszeń i instytucji. Pomagają 
m.in.: Feniks, Dobre Sklepy 
Rowerowe, Ekorama, Radio 
Taxi 1-96-28, Ośrodek Szko-
lenia Psów Champion, Gobi, 
Schronisko Młodzieżowe w 
Legnicy, Hotel Qubus, De-
cathlon, legnicki OsiR i lecz-
nica weterynaryjna dr Jerzego 
Legienia. Biegowi patronuje 
prezydent Tadeusz Krzakow-
ski.

Franciszek Gogół po trasie 
będzie edukował, także przez 
dobry przykład - pokazując, 
jak zajmować się psem. Chce 
zwracać uwagę na przypadki 

niewłaściwego traktowania 
psów czy kotów. Od kilku 
tygodni z Dino odwiedza le-
gnickie szkoły, uwrażliwiając 
na los zwierząt. Ma wśród 

dzieci i młodzieży swoich fa-
nów. Uczniowie Zespołu Pla-
cówek Specjalnych w Legnicy 
stworzyli dla niego długi na 
30 metrów rysunek z trasą i 

nazwami miejscowości, przez 
które pobiegnie Franciszek 
Gogół.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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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
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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

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.
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Prawidłowa dieta.
Wskazane jest zacho-

wanie równowagi między 
spożywanymi pokarmami. 
Organizmowi należy zapew-
nić dostarczanie składników 
pokarmowych, dostarcza-
jących energii: węglowoda-
nów, białek i tłuszczów. Do 
diety należy włączyć od-
powiednia ilość 
wody, witamin i 
soli mineralnych, 
n i e z b ę d n y c h 
do strawienia i 
przemiany ich 
w energię. Po-
karmy trzeba 
dokładnie prze-
żuwać i i unikać 
przy tym wszel-
kich napięć ner-
wowych.
Sen.

C z ł o w i e k 
przesypia jedna 
trzecią część ży-
cia. Odpowied-
nia ilość snu jest 
n a j w a ż n i e j s z a 
dla odzyskania 
sił. Podczas snu 

narządy wewnętrzne i nerwy 
odpoczywają, a mięśnie się 
rozluźniają. Idealnym rodza-
jem snu jest zapadnięcie w 
sen krótko po położeniu się 
spać, pogrążenie w głębokim 
śnie i pozostanie w nim, do-
póki nie nastąpi stopniowe 
przebudzenie.
Prawidłowe wypróżnianie się.

Aby cieszyć się dobrą 
formą, należy spożywać re-
gularnie niewielkie ilości 
pożywienia, a jelito grube 
powinno się raz dziennie 
oczyszczać.
Sport i relaks.

W celu poprawienia 
sprawności i wydolności fi-

zycznej bez nadmiernego 
wysiłku, wskazany jest ruch, 
bieganie i spacer na świeżym 
powietrzu.
Śmiech.

Naturalnie uśmiechnię-
ta twarz wygląda pięknie i 
przyjaźnie. Strach i złość 
powodują patologiczne na-

pięcia narządów wewnętrz-
nych. Szczery śmiech czy-
ni życie przyjemniejszym. 
"Śmiech odmładza, grymas 
postarza..Śmiech jest bramą 
szczęścia". Kiedy marszczy 
się twarz, marszczy się żołą-
dek. Kiedy śmieje się twarz, 
śmieje się żołądek.

Wszystko to jest sku-
teczne w zwiększaniu ludz-
kiej żywotności i zmniej-
szaniu efektu starzenia z 
korzyścią dla układu serco-
wo-naczyniowego.

Jerzy Rak

Zasady zachowania dobrego zdrowia i długiego życia.
Uporządkowany tryb życia w połączeniu z przestrzeganiem kilku zasad, pomaga uczynić nasze życie dłuższym i przyjemniejszym.
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FILIPIŃSKIE UZDRAWIANIE ZAWSZE BĘDZIE TAJEMNICĄ

4 marzec
WROCŁAW
5 marzec
GŁOGÓW
6 marzec
LUBIN
6 marzec
LEGNICA

FILIPIŃSKIE UZDRAWIANIE ZAWSZE BĘDZIE TAJEMNICĄ Przyjazd uzdrowiciela do 
Polski to kolejna nadzieja 
dla setek chorych i cierpią-
cych ludzi, którym medycy-
na „odmówiła” możliwości 
wyleczenia

9 maja - LUBIN
10 maja - WROCŁAW
11 maja - GŁOGÓW

Clever Palitayan Pe

11 maja
LEGNICA

Zapisy i informacje pod numerami telefonów 506 536 270, 784 609 208
od poniedziałku do soboty, w godz. 8.0 - 13.00 i 15.00 - 20.00
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Maciej M. - pan życia i śmierci
Sprawca morderstwa w Zaułku Fabrycznym w Chocianowie z marca ub. r. wyjawił w śledztwie, że wcześniej zabił innego kole-
gę. Robił to, aby sprawdzić, jak czuje się człowiek, gdy pozbawia innych życia. Było wspaniale. Według biegłych, jako zdrowy 
psychicznie i poczytalny Maciej M. może stawać przed sądem. Grozi mu od 12 lat więzienia do dożywocia.

Maciej M. ma 33 lata. 
Płytka uczuciowość, wyso-
ka podatność na aprobatę 
społeczną, osobowość dysso-
cjalna, antyspołeczna. Łatwo 
przychodzi mu łamanie zasad 
moralnych, prawnych

i zasad funkcjonowania 
społecznego. Tak Macieja M. 
opisują biegli, których Proku-
ratura Rejonowa w Lubinie 
poprosiła o pomoc.

Śledczy wpadli na trop 
Macieja M. krótko po tym, jak 
26 marca odnaleziono w Za-
ułku Fabrycznym w Chocia-
nowie zmasakrowane zwło-
ki 57-letniego mężczyzny. 
Mieszkanie z licznymi ślady 
krwi na podłodze, meblach, 
ścianach, drzwiach oraz sufi-
cie wyglądało jak z horroru. 
Jako narzędzie zbrodni zi-
dentyfikowano porzucony po 

zbrodni zakrwawiony młotek.  
Szukając zabójcy, policjanci 
ustalili kto kontaktował się 
z zabitym jako ostatni. Tak 
33-latek zajął główne miej-
sce na liście podejrzanych.  W 
jego mieszkaniu znaleziono 
ślady krwi oraz nadpalone 
resztki odzieży.

Między 22 a 25 marca 
2014 roku, gdy doszło do za-
bójstwa, pili razem denaturat. 
Macieja M. zdenerwowała 
niezręczność kolegi, który 
przez nieuwagę rozlał nieco 
trunku na podłogę. Wściekły, 
kopniakiem w mostek powalił 
go na ziemię. Gdy mężczyzna 
się podnosił, zabójca sięgnął 
po leżący na meblach młotek. 
Co najmniej 20 razy uderzył 
nim nieszczęśnika w głowę, 
druzgocząc mu czaszkę, aż 
spomiędzy odłamków kości 
tryskał mózg. Potem Maciej 
M. wytarł młotek w szmatę 
i poszedł do domu. W kaflo-
wym piecu spalił poplamione 

krwią spodnie i bluzę.
57-latek zmarł na miejscu 

na skutek odniesionych obra-
żeń.  Zwłoki znalazła sąsiadka.

Po zatrzymaniu Maciej 
M. usłyszał zarzut dokonania 
zabójstwa ze szczególnym 
okrucieństwem.

- Przesłuchany w charak-
terze podejrzanego przyznał 
się  do popełnienia przestęp-
stwa i złożył obszerne wy-
jaśnienia - mówi prokurator 
Liliana Łukasiewicz, rzecz-
niczka Prokuratury Okręgo-
wej w Legnicy. - Maciej M. 
opowiedział wówczas też o 
drugiej zbrodni, jakiej miał 
dokonać dwa lata wcześniej. 
Wyjaśnił, że zabił wówczas 
kolegę ze wsi Trzebnice po-
łożonej pomiędzy Chociano-
wem a Lubinem. Było to w 
lipcu 2012 r.

Maciej M. pojechał do 
Trzebnic w odwiedziny z pół-
litrową butelką wódki. Znajo-
mego nie zastał w domu, ale 

zamiast poczekać, wybił szybę 
w oknie i wszedł do środka. 
Sam wypił zakupiony wcze-
śniej alkohol. Gdy godzinę 
później zjawił się gospodarz, 
wywiązała się między nimi 
sprzeczka. Kolega miał pre-
tensje, że Maciej M. wszedł 
bez pytania. Dostał pięścią  w 
mostek, a gdy przewrócił się 
na łóżko, zabójca nachylił się 
nad nim i udusił. Po zbrodni 
Maciej M. rowerem ofiary po-
jechał do sklepu po piwo, wy-
pił je w domu denata, po czym 
zamknął drzwi na kłódkę od 
zewnątrz i wrócił do Chocia-
nowa.

- Maciej M. przesłuchi-
wany w charakterze podej-
rzanego twierdził, że chciał 
zobaczyć, jak to jest kogoś 
zabić i dlatego dokonał obu 
zbrodni. Twierdził, że w trak-
cie ich dokonywanych czuł 
euforię, czuł się „panem życia 
i śmierci” - relacjonuje Lilia-
na Łukasiewicz. - Oskarżony 

podczas przeprowadzonych z 
jego udziałem wizji lokalnych 
na miejscach obu zabójstw 
dokładnie opisał przebieg 
opisanych wcześniej zdarzeń 
i sposób zadawania uderzeń. 
Potwierdził swoje wyjaśnienia 
także w trakcie posiedzenia w 
przedmiocie tymczasowego w 
dniu 29 marca 2014 r. 

Potem Maciej M. zmienił 
strategię. Odwołał przyznanie 
się do zabójstwa kolegi z Cho-
cianowa. Wyjaśnił, że to inny 
mężczyzna uderzał młotkiem 
pokrzywdzonego. Zaczął tak-
że zaprzeczać, że zamordował 
znajomego z Trzebnic. 

Zdaniem prokuratury, 
liczne i bezsporne dowody 
świadczą o winie Macieja M.. 
A odwołanie wcześniejszych 
wyjaśnień stanowi jedynie 
przyjęta linie obrony.

Sprawę rozpozna Sąd 
Okręgowy w Legnicy, do któ-
rego właśnie trafił akt oskar-
żenia.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Bombiarz z Lubina?
Mieszkaniec Lubina jest zamiesza-
ny w podłożenie ładunków wybu-
chowych w Tarnowie Podgórnym 
i Kaźmierzu. Pierwsza bomba 
eksplodowała w lutym, druga zo-
stała odnaleziona tydzień później. 
Zatrzymania mężczyzny dokonali 
policjanci z komendy wojewódzkiej 
w Poznaniu, wspomagani przez 
jednostkę specjalną SPAP. Przy 
okazji na terenie Dolnego Śląska 
odkryto dziuplę samochodową, a w 
niej fragmenty samochodów skra-
dzionych w Niemczech. Lubiniani-
nowi grozi 8 lat więzienia.
Proces o żarówkę
Sąd Rejonowy w Lubinie ma roz-
strzygnąć spór pomiędzy policją 
a klientem jednego z lubińskich 
hipermarketów, który otworzył 
opakowanie z żarówką LED. Męż-
czyzna twierdzi, że zrobił to, aby 
przy pomocy specjalnego panelu 
sprawdzić, czy  żarówka świeci. Za-
miast świecić, parzyła, więc jej nie 
kupił, a wtedy został zatrzymany 
przez ochronę sklepu. Wezwano 
policję, która chciała go ukarać 
stuzłotowym mandatem. Klient 
odmówił. Sprawa trafiła do sądu, 
który wydał wyrok nakazowy:  za 
umyślne uszkodzenie opakowania 
pan Ryszard ma zapłacić 44,40 zł 
za żarówkę, 100 zł grzywny oraz 80 
zł kosztów postępowania proceso-
wego. Mężczyzna odmawia zapłaty. 
Odwołał się do sądu.
PEKA
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STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,81 zł 48 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

Wyrzucana pod dużym ci-
śnieniem para w połączeniu z 
aktywną pianą skutecznie usu-
wa wszelkie zanieczyszczenia z 
powierzchni samochodu. Jed-
nocześnie jest bezpieczna dla 
lakieru. Nie ma obaw, że zosta-
nie porysowany bardziej niż na 
myjni automatycznej, ręcznej 
czy nawet bezdotykowej. 

Myjnia bezdotykowa była-
by może bliska ideałowi, gdyby 
nie stosowane w niej agresyw-
ne detergenty, które wysuszają 
kral, co w późniejszym czasie 
objawia się blaknięciem lakie-
ru. Powinni o tym wiedzieć 
zwłaszcza właściciele now-
szych aut, bo producenci po-
wszechnie stosują w nich lakier 
na bazie wody, a nie jak kiedyś 
ołowiu. Jest on bardziej podat-
ny na warunki atmosferyczne 
oraz – uwaga! -  silne deter-
genty, bez których nie mogą 
obyć się myjnie bezdotykowe.

Myjnia parowa działa 
podobnie jak myjnia ręczna, 

gdzie na początku puszczona 
pod dużym ciśnieniem woda 
spłukuje z nadwozia piach, 
który mógłby zarysować ka-
roserię. Rolę strumienia wody 
przejmuje w niej jednak de-
likatniejsza i skuteczniejsza 
para wodna. Zdmuchuje ostre 
ziarenka, a następnie aktywna 
piana rozpuszcza brud i go 
zmiękcza.

Piana bywa konieczna, bo 
zdarzają się auta zabrudzo-
ne tak mocno, że czysta para 
wodna nie wystarczy. W le-
gnickiej myjni Golden Veiltail 
(ul. Kilińskiego 2) do maszyny 
parowej aplikuje się wówczas 
naturalne detergenty biode-
gradalne. Po spłukaniu piany, 
pracownicy przystępują do 
mechanicznego mycia auta: 
delikatną szmatką lub gąbką 
jeżdżą po lakierze usuwając 
rozpuszczony brud.

Myjnia parowa tylko tym 
różni się od myjni ręcznej, że 
może powstać gdziekolwiek 

i umyć auto na przykład na 
parkingu. Może się też prze-
mieszczać i działać jako myj-
nia mobilna. Jest łatwo dostęp-
na, bezpieczna dla samochodu 
i środowiska, szybka, tania; 
oszczędza czas i pieniądze.   

Pary używa się również do 
prania tapicerek samochodo-
wych. Najpierw nanosi się na 
nie preparat rozpuszczający 
brud, który po kilku minutach 
zostaje odessany. Ale przed 
odessaniem tapicerka jest 
jeszcze poddawana działaniu 
mokrej pary o odpowiedniej 
temperaturze i ciśnieniu, co 
pozwala skuteczne wypłu-
kać brudu. Zaletą tej metody 
– poza dużą skutecznością i 
bezpieczeństwem – są automa-
tyczna dezynfekcja powierzch-
ni połączona z usunięciem za-
pachów oraz dużo krótszy niż 
przy myciu ekstrakcyjnym czas 
schnięcia (już od 1 godziny).
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Jeśli komuś zależy na samochodzie, wybór auto-myjni nie powinien być przypadkiem. Niewłaściwy sprawi, że na karoserii szybko przybędzie rys po 
ziarenkach piasku a lakier z czasem wyblaknie od agresywnych detergentów. Zdaniem specjalistów, najbezpieczniejsza dla auta - obok mycia ręcznego 
- jest myjnia parowa.

Para najlepsza dla samochodu



KULTURA DOSTĘPNA
JACK STRONG
Dramat/Biograficzny, Czas trwa-
nia: 151 min., Od lat: 12, Pro-
dukcja: Polska[2013], Premiera: 
07.02.2014 (Polska)
„Jack Strong” to film sensa-
cyjny, opowiadający jedną z 
najbardziej fascynujących hi-
storii szpiegowskich świata. To 
prawdziwa historia pułkownika 
Ryszarda Kuklińskiego - czło-
wieka, który, tkwiąc w środku 
systemu, podejmuje współpra-
cę z CIA i staje się kluczowym 
(choć niewidocznym) aktorem 
czasu zimnej wojny. 
GODZ.- 18:00*
*seans odbędzie się 07.05.2015
PRZEDPREMIERA:
DRUGI HOTEL MARIGOLD / 
napisy
Komedia / Dramat, Czas trwa-
nia: 124 min., Od lat: 15, Produk-
cja: Wlk. Brytania/USA[2015], 
Premiera: 08.05.2015 (Polska)
Kontynuacja zaskakującego 
przeboju kinowego z roku 2011, 
w której poznamy dalsze pe-
rypetie uczuciowe i osobiste 
mieszkańców egzotycznego ho-
telu dla seniorów w Indiach.
Hotel Marigold odniósł sukces, 
dlatego Muriel (Maggie Smith) i 
Sonny (Dev Patel) postanawia-
ją otworzyć filię. Tymczasem 
Evelyn i Douglas (Judi Dench i 
Bill Nighy) zastanawiają się, do-
kąd ich zaprowadzą codzienne 
śniadania, Norman i Carol (Ro-
nald Pickup i Diana Hardcastle) 
próbują się odnaleźć w związku 
na wyłączność, Madge (Celia 
Imre) ma dwóch adoratorów, a 
nowy mieszkaniec hotelu, Guy 
Chambers (Richard Gere) traci 
głowę dla matki Sonny’ego, pani 
Kapoor (Lillete Dubey), która 
staje się dla niego inspiracją 
do napisania powieści. Sonny 
szykuje się do ślubu i próbuje 
godzić przygotowania z plana-
mi otworzenia filii, co okazuje 
się być trudnym zadaniem. Gdy 
nadchodzi wielki dzień, wszyscy 
dają się porwać niezwykłej at-
mosferze hinduskiego wesela.
GODZ.- 20:15*
*seans odbędzie się 1, 2 i 
3.05.2015
PREMIERY:
SAGA WIKINGÓW / napisy
Akcja / Przygodowy, Czas 
trwania: 99 min., Od lat: 15, 
Produkcja: Szwajcaria/Niem-
cy/RPA[2014], Premiera: 
01.05.2015 (Polska)
Wygnani z ojczyzny Wikingowie, 
pod wodzą nieustraszonego As-
björna (Tom Hopper), wyruszają 
do Brytanii, by zrabowanym z 
klasztorów złotem wykupić swą 
wolność i powrót do kraju. Gdy 
ich podróż przerywa sztorm, 
który zatapia statek i wyrzuca 
rozbitków na szkockim wybrze-
żu, jedyną szansą na prze-
trwanie za linią wroga staje się 
wyprawa do rządzonej przez 
Wikingów osady Danelaw. Po 
drodze ludzie Asbjörna napa-
dają na zbrojny konwój, a w ich 
ręce wpada piękna Lady Inghe-
an (Charlie Murphy), córka króla 
Szkotów – Dunchaida (Danny 

Keogh). Zrozpaczony władca 
wzywa na pomoc Wilcze Sta-
do – oddział okrytych złą sławą 
najemników, którym przywodzi 
para bezlitosnych morderców 
Hjorr (Ed Skrein) i Bovarr (Ana-
tole Taubman). Pogoń jest coraz 
bliżej, jednak do Wikingów dołą-
cza niespodziewanie tajemniczy 
mnich Conall (Ryan Kwanten), 
który zna lokalizację Ścieżki 
Węża – zagubionego i cieszące-
go się złą sławą traktu wiodące-

go do Danelaw.
GODZ.- 10:30*, 11:00**, 13:15**, 
14:45*, 15:15****, 15:30**, 
17:45**, 19:00***, 19:30**** 
21:15***, 21:45****
* seans nie odbędzie się 01 i 
07.05.2015
**seans odbędzie się 01.05.2015
*** seans nie odbędzie się 
07.05.2015
**** seans odbędzie się 
07.05.2015
UPS! ARKA ODPŁYNĘŁA/3D / 
dubbing
Animacja, Czas trwania: 88 min., 
Od lat: b.o., Produkcja: Niemcy/
Blegia /Luksemburg/Ir landia 
[2015], Premiera: 02.05.2015 
(Polska)
Koniec świata jest blisko! Arka 
Noego to jedyny sposób na ra-
tunek dla każdego zwierzaka. 
Niestety, nie wszystkie stwo-
rzenia trafiły na sprawdzaną 
pieczołowicie przez komisję 
pod przewodem Króla Lwa listę 
szczęśliwców, która upoważ-
nia do wejścia na pokład. Dwa 
sympatyczne futrzaki – Dave i 
jego syn Fini – nie przechodzą 
selekcji, ale za sprawą fortelu, 
dostają się na Arkę. Jednak, 
wskutek pechowego zrządzenia 
losu, wkrótce potem Arka od-
pływa, a Fini zostaje na lądzie 

razem z Idą – przedstawicielką 
drapieżnego i samotniczego z 
natury gatunku grimpów. Dave 
i mama Idy łączą siły, próbując 
namówić wyniosłego kapitana 
Lwa na zawrócenie statku. Tym-
czasem Fini, w towarzystwie 
Idy i dwójki innych pechowych 
stworów, które nie znalazły się 
na liście, zmaga się z nadciąga-
jącym potopem oraz parą wyjąt-
kowo przebiegłych i… bardzo 
głodnych gryfów.
GODZ.- 10:30*, 12:00**, 14:30* 
16:00**, 
*seans odbędzie się 07.05.2015
**seans nie odbędzie się 01 i 
07.05.2015
UPS! ARKA ODPŁYNĘŁA/2D / 
dubbing
Animacja, Czas trwania: 88 min., 
Od lat: b.o., Produkcja: Niemcy/
Blegia /Luksemburg/Ir landia 

[2015], Premiera: 02.05.2015 
(Polska)
GODZ.- 10:00*, 12:30**, 14:00*, 
17:30**,  18:00*, 
*seans nie odbędzie się 01 i 
07.05.2015
** seans odbędzie się 07.05.2015
Premiera od 7 maja 2015
AVENGERS: Czas Ultrona/3D/ 
dubbing
Akcja /Fantasy/ Przygodowy, 
Czas trwania: 141 min., Od lat: 
12, Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 07.05.2015 (Polska)
Kiedy Tony Stark próbuje 
wskrzesić dawno zapomniany 
program utrzymania światowe-
go pokoju, sytuacja niespodzie-
wanie się komplikuje. Na scenę 
wkracza mroczny Ultron ze 
zbrodniczym planem zniszcze-
nia całej planety. Los milionów 
niewinnych istnień spocznie w 
rękach najpotężniejszych boha-
terów Ziemi z drużyny Mścicie-
li. Iron Man, Kapitan Ameryka, 
Thor, Hulk, Czarna Wdowa i 
Hawkeye zostaną wystawieni 
na największą próbę pełną nie-
łatwych sojuszy i niespodziewa-
nych zwrotów akcji.
GODZ.- 12:00*, 15:00*
*seans odbędzie się 7.05.2015
AVENGERS: Czas Ultrona/3D/ 
napisy

Akcja /Fantasy/ Przygodowy, 
Czas trwania: 141 min., Od lat: 
12, Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 07.05.2015 (Polska)
GODZ.- 18:00*, 21:00*, 22:00*
*seans odbędzie się 7.05.2015
AVENGERS: Czas Ultrona/2D/ 
dubbing
Akcja /Fantasy/ Przygodowy, 
Czas trwania: 141 min., Od lat: 
12, Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 07.05.2015 (Polska)
GODZ.- 11:00*, 14:00*, 19:00*
*seans odbędzie się 7.05.2015
AVENGERS: Czas Ultrona/2D/ 
napisy
Akcja /Fantasy/ Przygodowy, 
Czas trwania: 141 min., Od lat: 
12, Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 07.05.2015 (Polska)
GODZ.- 17:00*, 20:00*
*seans odbędzie się 7.05.2015
TYTUŁY TYGODNIA:
SYSTEM (CHILD 44) / napisy
Thriller / Dramat, Czas trwa-
nia: 137 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA[2015], Premiera: 
24.04.2015 (Polska)
GODZ.- 10:30*, 13:30*, 15:00**, 
16:30*, 20:00*, 20:45**
*seans nie odbędzie się 
07.05.2015
** seans odbędzie się 07.05.2015
NOCNY POŚCIG / napisy
Thriller / Kryminał , Czas trwa-
nia: 110 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA[2015], Premiera: 
17.04.2015 (Polska)
GODZ.- 17:30*
*seans nie odbędzie się 
07.05.2015
PIRAMIDA / napisy
Horror , Czas trwania: 89 min., 
Od lat: 15, Produkcja: USA[2014], 
Premiera: 17.04.2015 (Polska)
GODZ.- 14:15*
*seans nie odbędzie się 
07.05.2015
DOM / 2D/ dubbing
Animacja / Przygodowy / Fan-
tasty, Czas trwania: 94 min., Od 
lat: b.o, Produkcja: USA [2015], 
Premiera: 10.04.2015 (Polska)
GODZ.- 12:30*, 16:30**
*seans nie odbędzie się 
07.05.2015
*seans odbędzie się 07.05.2015
KOPCIUSZEK / dubbing
Fantasty / Romans/ Familijny, 
Czas trwania: 101 min., Od lat: 
6, Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 13.03.2015 (Polska)
GODZ.- 10:00*, 15:00*
*seans nie odbędzie się 
07.05.2015
SEANSE POWTÓRKOWE – 
NADRÓB FILMOWE ZALEGŁO-
ŚCI! 

Bilety po 16 zł
FRU! / dubbing/ 2D
Komedia / Animacja, Czas trwa-
nia: 91 min., Od lat: b.o, Produk-
cja: USA [2014]
GODZ.- 10:45*, 12:45**, 14:45*, 
17:00**
*seans odbędzie się 01.05.2015
**seans nie odbędzie się 
07.05.2015
DISCO POLO
Komedia, Czas trwania: 128 
min., Od lat: 15, Produkcja: Pol-
ska [2015]
GODZ.- 12:45*, 16:15**
*seans odbędzie się 07.05.2015
**seans nie odbędzie się 
07.05.2015
PADDNINGTON / dubbing
Komedia / Familijny, Czas trwa-
nia: 95 min., Od lat: b.o, Produk-
cja: Francja, Kanada, Wielka 
Brytania[2014]
GODZ.- 10:15*, 12:15**
*seans odbędzie się 07.05.2015
**seans nie odbędzie się 
07.05.2015
BARANEK SHAUN
Animacja / Familijny, Czas trwa-
nia: 85 min., Od lat: b.o, Pro-
dukcja: Francja, Wielka Bryta-
nia[2015]
GODZ.- 10:15*
*seans nie odbędzie się 
07.05.2015
BOGOWIE
Dramat / Biograficzny, Czas 
trwania: 121 min., Od lat: 15, 
Produkcja: Polska[2013]
GODZ.- 19:30*, 20:45**
*seans odbędzie się 1, 2  i 
3.05.2015
**seans odbędzie się 4, 5  i 
6.05.2015
UPROWADZONA 3- napisy
Thriller / Akcja / Kryminał, Czas 
trwania: 108 min., Od lat: 15, 
Produkcja: Francja [2015]
GODZ.- 19:30*
*seans odbędzie się 4, 5  i 
6.05.2015
WKRĘCENI 2
Komedia, Czas trwania: 95 
min., Od lat: 12, Produkcja: Pol-
ska[2015]
GODZ.- 18:30*
*seans nie odbędzie się 
7.05.2015
SNAJPER- napisy
Darmat/Akcja/Wojenny, Czas 
trwania: 132 min., Od lat: 15, 
Produkcja: USA [2014]
GODZ.- 20:15*, 20:45**
*seans odbędzie się 4, 5 i 
6.05.2015
**seans odbędzie się 1, 2 i 
3.05.2015

Repertuar Kina Helios
w Legnicy
Kino Helios w Legnicy-Galeria Piastów  
ul. Najświętszej Marii Panny 9 
Rezerwacja tel. 76/ 862 02 00
Rezerwacja on-line: www.helios.pl

   od 01.05.2015 do 07.05.2015 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. „SAGA WIKIN-
GÓW” w Legnicy – do wykorzystania w 
PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją wygrać, wyślij 
maila na adres konkursy@24legnica.pl 
w treści podając imię i nazwisko oraz nr 
telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI 
JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

14POLECAMY
redakcja@24legnica.pl 30 kwietnia 2015
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Teatr Modrzejewskiej ufundował dla naszych Czytelników dwa podwójne zaproszenia na spektakl „Zanim chłodem powije dzień”: jedno na 
sobotę 9 maja i jedno na niedzielę 10 maja. 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 6 maja. Obdarowanych 
poinformujemy drogą mejlową. 

Poza tym w repertuarze:
1-3 maja   Maraton opowieści  („Konferencja ptaków”, „Historia o Miłosiernej”, „Droga śliska od traw”,  
               „Komedia obozowa” i „Madonna, Księżyc i pies”)
7,8 maja   godz. 11    „Niekończąca się opowieść” 

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 spekta-
klem w dniu jego grania. 

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

Libana 10

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

Masarskiej 5. 

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że odbędą się rokowania na 
sprzedaż lokalu użytkowego  nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. 

Św. Elżbiety 7. 

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 01.06.2015 r. odbędzie się 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  

położonego  w Legnicy

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: 

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 01.06.2015 r. o godz.11.00

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

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 01.06.2015 r. o godz.11.30.

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

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Rokowania odbędą się  01.06.2015 r. o godz.10.30

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

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste.  
Przetarg odbędzie się 01.06.2015 r. o godz.10.00

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

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Agnieszka Romanowska -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.

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

warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310, pokój 318 III p. 
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  - Barbara Matusiak -tel. 7672-12-302, pokój 313 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 – Barbara Kunicka - Repelowska , tel. 7672-12-303, pokój 312 III 

p. oraz organizacji 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.

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 313 w godzinach pracy Urzędu.

1. ul. Kartuska (nieruchomość zabudowana  –  działka nr 849/9 obręb Kartuzy) – w 
trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele niemieszkalne,

2. ul. Wrocławska (działka nr 314 obręb Wrocławskie Przedmieście) –    bezprze-
targowe przeniesienie prawa własności działki na rzecz Legnickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Legnicy,
3. ul. Wrocławska (działka nr 365 obręb Wrocławskie Przedmieście) –    bezprze-

targowe przeniesienie prawa własności działki na rzecz Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Legnicy.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

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

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

Skład lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Libana 10
KW LE1L/00071135/9
Budynek mieszkalny,5 
kondygnacyjny, uzbrojony 
w sieć gazową, wod-kan., 
energetyczną.

Legnica  ul. Masarska 5 
KW LE1L/00089558/9
Budynek mieszkalno-usłu-
gowy,
5 kondygnacyjny, podpiw-
niczony, składa się z 13 
lokali, teren uzbrojony 

Legnica  ul. Św. Elżbiety 7, 
KW LE1L/00064234/1
Budynek mieszkalno-usłu-
gowy,3  -kondygnacyjny, 
podpiwniczony,  składa się 
z 6 lokali, teren uzbrojony 

Legnica  ul. Jaworzyńska 
42, 
KW LE1L/00064692/9
Budynek 4- kondygna-
cyjny, podpiwniczony, 
uzbrojony w sieć gazową, 
wod-kan.,energetyczną

obręb
Stare Miasto
dz. nr 82, 
o pow. 1398 
m2

obręb
Piątnica
dz. nr 351
o pow. 436 
m2

obręb
Bartniki
dz. nr 201/1
o pow. 477 
m2

Działka nr 880 o pow. 
326 m²
Obręb Bartniki, lokal 
mieszkalny nr 6 położony 
na III  piętrze, pow.59,36 
m2  i 4,07 m2

lokal 
użytko-wy  
nr  2 A 
pow.17,80 
m2                        
na parterze

lokal użytko
-wy  nr 1A
pow.14,89 
m2                          
na parterze

lokal użytko-
wy nr 1A
pow. 
59,90 m2                         
w przyzie-
miu

Jedno pomiesz-
cze-nie biurowe 

Sala sprzedaży, 
pomieszczenie 
socjalne

Pomieszczenie 
usługowe, 
pomieszczenie 
socjalne, 2 
pomieszczenia 
gospodarcze, 
przedsionek, 
hall, wc

2 pokoje, 
przedpokój, kuch-
nia, wc na klatce 
schodowej, piwnica 
nr 06

27.500,00 zł
             
(7.000,00 zł)

 3.000,00 zł

23.000,00 zł
             
(2.300,00 zł)

 2.000,00 zł

123.000,00 zł
             
(18.000,00 zł)

 12.000,00 zł

92.500,00 zł
(15.300,00 zł)

9.000,00 zł
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„Zanim chłodem powieje dzień” 
Reżyseria: Paweł Kamza. Scenografia: Izabela Kolka. Muzyka: Aleksander Brzeziński. Ruch sce-
niczny: Witold Jurewicz. Grają: Magda Skiba, Joanna Gonschorek, Bartosz Bulanda, Mateusz Krzyk, 
Gabriela Fabian, Magda Biegańska, Magda Drab i Katarzyna Dworak. 9 i 10 maja, godz. 19. Bilety: 
27/ 16 zł. 

Wieś, nad którą opiekę 
duchową sprawuje niekon-
wencjonalny ksiądz Maciej 
– lider zespołu sacrometal-
folk, opiekun dzieci, życiowy 
doradca. Nikt z parafian nie 
przypuszcza, że któregoś dnia 
może paść na niego podejrze-
nie o molestowanie. Sprawa 
dotyczy dalekiej przeszłości, 
ale mimo to rujnuje stosun-
ki pomiędzy mieszkańcami. 
Paweł Kamza opowiada tę 
historię w swoim autorskim 
spektaklu, w którym powaga 
miesza się z komizmem, zaś 
granica pomiędzy prawdziwą 
miłością a nadużyciem wydaje 
się wyjątkowo nieostra. 

„Kamza zaskakuje niczym 
specjalista od suspensu. Kiedy 
widz nabiera przekonania, że 
ogląda historię bezpieczną w 
swej lekkości, reżyser dopro-
wadza do tragedii. „Zanim 
chłodem powieje dzień”  jest 
pełno- i wielowymiarowym 
dramatem. Duża w tym za-
sługa naprawdę dobrze gra-
jących aktorów, którzy znowu 

sprostali wcale niełatwemu 
zadaniu współtworzenia żywej 
tkanki spektaklu.”  (Katarzyna 
Gudzyk, TR Konkrety). 

„ Dramat został osnuty 
wokół metamorfozy głównej 
bohaterki, która z wycofanej, 
pogodzonej z życiem żony 
pijaka, matki obłożnie chore-
go dziecka, przeobraża się w 
kobietę gotową zaryzykować 
wszystko dla własnego szczę-
ścia. W finale grająca Alinkę 
Magda Skiba – szara myszka 
z początku spektaklu – hip-
notyzuje; naprawdę jest w 
niej i szaleństwo, i rozpacz, i 
determinacja kogoś, komu nie 
zostało już nic do stracenia. 
Równie przekonującą kreację 
stworzył Mateusz Krzyk jako 
tęskniący jednocześnie za Bo-
giem i za ziemską miłością 
charyzmatyczny ksiądz Ma-
ciek. Specjalnie na potrzeby 
spektaklu nauczył się grać na 
gitarze elektrycznej. Z wytatu-
owaną po nadgarstki Katarzy-
ną Dworak (bas) i zmienioną 
w znerwicowaną outsiderkę 

Magdą Drab (skrzypce) two-
rzą parafialny zespół wykonu-
jący dziwaczne połączenie me-
talu, folku i sacro polo.” (Piotr 
Kanikowski, 24legnica.pl) 

„Lubię spektakle precy-
zyjne w swej budowie. Kiedy 
twórca panuje nad materiałem 

i dobrze wie, co, jak i dlaczego 
chce zrobić. „Zanim chłodem 
powieje dzień” jest jednym 
z takich przedstawień. Żad-
nych zbędnych scen, czy na-
wet zdań. Wszystko na swoim 
miejscu.” (Henryk Mazurkie-
wicz, Teatralny .pl). 

Akademia przyjmuje 
Na stronie laf.art.pl jest już formularz zgłoszeniowy oraz regulamin tegorocznej, 23. Legnickiej Aka-
demii Filmowej. Znajdziecie tam także wszystkie informacje o tych wyjątkowych warsztatach, podczas 
których dzieci i młodzież, ale także dorośli – uczą się samodzielnego tworzenia filmów animowanych.

Zapraszamy dzieci i 
młodzież z całego kraju! 
A także zainteresowanych 
dorosłych. Mające ponad 
20-letnią tradycję warsz-
taty filmu animowanego w 
Legnicy to bardzo ciekawe 
wydarzenie, w którym war-
to wziąć udział. Przez 10 
wakacyjnych dni ( w tym 
roku od 12 do 22 sierpnia) 
uczestnicy warsztatów, pod 
okiem najlepszych w Polsce 
filmowców i twórców zaj-

mujących się animacją, uczą 
się sztuki samodzielnego ro-
bienia animowanych filmów.

W tym roku wykładow-
cami będą m.in.: Stanisław 
Lenartowicz, znakomity 
animator, reżyser, twórca 
m.in. polskiej wersji "Ulicy 
Sezamkowej", prof. Krzysz-
tof Rynkiewicz, kierownik 
Katedry Filmu Animowa-
nego i Efektów Specjalnych 
Państwowej Wyższej Szko-
ły Filmowej i Teatralnej w 

Łodzi, Piotr Nawrocki z 
łódzkiego studia SeMaFor, 
zajmujący się projektowa-
niem lalek i scenografii do 
filmów animowanych czy 
Julian Zawisza, instruktor 
filmu animowanego z Le-
gnickiego Centrum Kultury, 
nagradzany filmowiec, twór-
ca LAF.

Legnickie Centrum 
Kultury, które jest orga-
nizatorem LAF, zapewnia 
uczestnikom wyżywienie 

(także posiłki wegetariań-
skie) i noclegi dla osób spo-
za Legnicy.

Koszt udziału w warsz-
tatach to 540 PLN dla osób 
przyjezdnych (cena z noc-
legami) oraz 150 PLN dla 
uczestników z Legnicy.

Na zgłoszenia czekamy 
do 31 lipca.

Źródło: Legnickie Cen-
trum Kultury
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